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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zawarcia kompleksowej umowy 

gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i 

jej państwami członkowskimi, z drugiej strony  

(2017/2525(RSP)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie stosunków 

handlowych UE-Kanada1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 grudnia 2013 r. zawierającą zalecenie 

Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych w sprawie negocjacji poświęconych umowie o partnerstwie 

strategicznym między UE a Kanadą2, 

– uwzględniając Europejską kartę społeczną, 

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Plan 

działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 

2050 r.” (COM(2011)0112), 

– uwzględniając sprawozdanie UNCTAD dotyczące inwestycji światowych za rok 2014 – 

„Inwestowanie w cele zrównoważonego rozwoju: plan działania”, 

– uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Krytyczna ocena proponowanej 

kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą – 

wspólne stanowisko Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Publicznych 

oraz Kanadyjskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji Publicznej, 

Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Służb Publicznych i Kanadyjskiego 

Przymierza Służb Publicznych”, ze stycznia 2010 r., 

– uwzględniając sprawozdanie Friends of the Earth Europe zatytułowane „How trade 

talks threaten to undermine EU climate policies and bring tar sands to Europe” („W jaki 

sposób rozmowy handlowe zagrażają unijnej polityce przeciwdziałania zmianie klimatu 

i sprowadzają piaski bitumiczne do Europy”) autorstwa Fabiana Fluesa i in. z lipca 

2014 r., 

– uwzględniając sprawozdanie Kanadyjskiego Centrum Alternatyw Politycznych (CCPA) 

zatytułowane „Zrozumieć CETA – analiza ostatecznego tekstu kompleksowej umowy 

gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską” autorstwa Scotta Sinclaira, 

Stuarta Trewa i Hadriana Mertins-Kirkwooda (red.) z września 2014 r., 

– uwzględniając „Oświadczenie Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) dotyczące 

wniosku Komisji Europejskiej w sprawie nowego systemu trybunałów inwestycyjnych” 

                                                 
1 Dz.U. C 380 E z 11.12.2012, s. 20. 
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0532. 
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z dnia 9 lutego 2015 r., 

– uwzględniając dokument roboczy Europejskiej Federacji Związków Zawodowych 

Służb Publicznych zatytułowany „CETA i TTIP – potencjalny wpływ na świadczenia 

zdrowotne i usługi społeczne” autorstwa Thomasa Fritza z kwietnia 2015 r., 

– uwzględniając sprawozdanie organizacji Public Citizen z 2015 r. zatytułowane 

„Dziesiątki tysięcy amerykańskich firm zyskałoby nowe uprawnienia do wszczynania 

sporów między inwestorem a państwem przeciwko europejskim strategiom politycznym 

dzięki CETA i TTIP”1,  

– uwzględniając dokument „Stellungnahme zur Errichtung eines Investitionsgerichts für 

TTIP – Vorschlag der Europäischen Kommission vom 16.09.2015 und 12.11.2015”, 

Deutscher Richterbund, z lutego 2016 r., 

– uwzględniając sprawozdanie Corporate European Observatory (CEO) i in. zatytułowane 

„The zombie ISDS – Rebranded as ICS, rights for corporations to sue states refuse to 

die” („Wskrzeszony ISDS – przemianowany na ICS; uprawnienia korporacji do 

pozywania państw nie chcą umierać”) autorstwa Pii Eberhardt z marca 2016 r.,  

– uwzględniając artykuł „ISDS in the Revised CETA: Positive Steps, But Is It the »Gold 

Standard»?” („ISDS w zaktualizowanej CETA: pozytywne kroki, ale czy jest to »złoty 

standard«?” autorstwa prof. Gusa Van Hartena, York University, z maja 2016 r., 

– uwzględniając stanowisko zatytułowane „TTIP and Dispute Settlement: Potential 

Consequences for the Autonomous EU Legal Order” („TTIP i rozstrzyganie sporów: 

potencjalne konsekwencje dla autonomicznego porządku prawnego UE”) autorstwa 

Inge Govaere z maja 2016 r., 

– uwzględniając sprawozdanie PSI zatytułowane „Investment Court System (ICS): the 

wolf in sheep’s clothing – the EU’s great corporate privilege rebrand” („System 

trybunałów inwestycyjnych (ICS): wilk w owczej skórze – przemianowanie wielkiego 

przywileju UE dla przedsiębiorstw”) autorstwa Pii Eberhardt z maja 2016 r., 

– uwzględniając stanowisko Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC) 

zatytułowane „CETA fails the Consumer Crash Test – BEUC position on the EU-

Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement” („CETA nie zalicza 

konsumenckiego testu zderzeniowego – stanowisko BEUC w sprawie kompleksowej 

umowy gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą”) z maja 2016 r., 

– uwzględniając sprawozdanie PowerShift/Campact zatytułowane „Investment Protection 

in the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA): a critical 

analysis” („Ochrona inwestycji w ramach kompleksowej umowy gospodarczo-

handlowej między UE a Kanadą (CETA): analiza krytyczna” autorstwa Petera Fuchsa z 

maja 2016 r., 

– uwzględniając sprawozdanie Deutscher Gewerkschaftsbund i Österreichischer 

Arbeiterkammer zatytułowane „CETA – Regulatory cooperation jeopardises our 

                                                 
1 http://www.citizen.org/documents/EU-ISDS-liability.pdf 
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democracy and standards” („CETA – Współpraca regulacyjna stanowi zagrożenie dla 

naszej demokracji i standardów”) autorstwa Stefana Körzella i in. z czerwca 2016 r., 

– uwzględniając sprawozdanie Deutscher Gewerkschaftsbund i Österreichischer 

Arbeiterkammer zatytułowane „CETA – Labour standards not on the agenda” („CETA 

– normy pracy nie są włączone do porządku dnia”) autorstwa Stefana Körzella i in. z 

czerwca 2016 r., 

– uwzględniając sprawozdanie Deutscher Gewerkschaftsbund i Österreichischer 

Arbeiterkammer zatytułowane „CETA – Public services under pressure” („CETA – 

Usługi publiczne pod presją”) autorstwa Stefana Körzella i in. z czerwca 2016 r., 

– uwzględniając sprawozdanie Deutscher Gewerkschaftsbund i Österreichischer 

Arbeiterkammer zatytułowane „CETA – No privileged rights to sue states for 

corporations” („CETA – Nie dla zwiększonych praw do pozywania państw dla 

korporacji”) autorstwa Stefana Körzella i in. z czerwca 2016 r., 

– uwzględniając sprawozdanie Österreichische Forschungsstiftung für Internationale 

Entwicklung (ÖFSE) i Arbeiterkammer Wien zatytułowane „Assess CETA: assessing 

the claimed benefits of the EU-Canada trade agreement (CETA)” („Ocena CETA: 

ocena zapowiadanych korzyści z umowy handlowej między UE a Kanadą (CETA)” 

autorstwa Wernera Razy i in. z czerwca 2016 r., 

– uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Food Safety, Agriculture and Regulatory 

Cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement 

(CETA)” („Bezpieczeństwo żywności, rolnictwo i współpraca regulacyjna w ramach 

kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą (CETA)” 

przygotowane przez Via Campesina, Transnational Institute i in. z sierpnia 2016 r., 

– uwzględniając dokument roboczy Tufts University zatytułowany „CETA Without 

Blinders: How Cutting »Trade Costs and More« Will Cause Unemployment, Inequality 

and Welfare Losses” („CETA bez klapek na oczach: jak ograniczanie »kosztów handlu 

i innych« spowoduje bezrobocie, nierówności i spadek poziomu dobrobytu” autorstwa 

Pierre'a Kohlera i Servaasa Storma z września 2016 r., 

– uwzględniając sprawozdanie PowerShift, CCPA i in. zatytułowane „Making Sense of 

CETA (2nd edition)” („Zrozumieć CETA – wydanie 2” z września 2016 r., 

– uwzględniając „Legal statement on investment protection and investor-state dispute 

settlement mechanisms in TTIP and CETA” („Oświadczenie prawne w sprawie ochrony 

inwestycji i mechanizmów rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem w 

ramach TTIP i CETA” opublikowane przez koalicję „Stop TTIP”, podpisane przez 

ponad 100 profesorów prawa, z października 2016 r., 

– uwzględniając stanowisko Europejskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego 

(EPHA) zatytułowane „How CETA could undermine public health” („W jaki sposób 

CETA może osłabić zdrowie publiczne”) z października 2016 r., 

– uwzględniając dokument Transport & Environment / Client Earth zatytułowany 

„Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) and the environment – A 
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gold standard for the planet or for big business?” („Kompleksowa umowa gospodarczo-

handlowa (CETA) a środowisko – złoty standard dla planety czy dla wielkich 

przedsiębiorstw?”) autorstwa Cecile Toubeau i Laurensa Ankersmita z listopada 2016 

r., 

– uwzględniając wstępną wersję sprawozdania Zgromadzenia Parlamentarnego 

zatytułowanego „»New generation« trade agreements and their implications for social 

rights, public health and sustainable development” („Umowy handlowe »nowej 

generacji« i ich wpływ na prawa socjalne, zdrowie publiczne i zrównoważony rozwój”) 

autorstwa Gerainta Daviesa z listopada 2016 r., 

– uwzględniając wstępną wersję sprawozdania Zgromadzenia Parlamentarnego 

zatytułowanego „Human Rights compatibility of investor-State arbitration in 

international investment protection agreements” („Zgodność arbitrażu w sporach 

pomiędzy inwestorem a państwem z prawami człowieka w ramach międzynarodowych 

umów w sprawie ochrony inwestycji”) autorstwa Pietera Omtzigta z grudnia 2016 r., 

– uwzględniając sprawozdanie Corporate Europe Observatory zatytułowane „»Regulatory 

cooperation«:  big business wishes come true in TTIP and CETA” („»Współpraca 

regulacyjna«: marzenia wielkich przedsiębiorstw spełniają się w ramach TTIP i 

CETA”) z lutego 2017 r., 

– uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że zawarcie umowy o wolnym handlu między UE a Kanadą wydaje 

się stać w sprzeczności z suwerennością Unii Europejskiej promującej swoje cele w 

zakresie ochrony środowiska, stosowania zasady ostrożności, spójności społecznej, 

godnej pracy, obrony wolności obywatelskich w szczególności w odniesieniu do 

ochrony danych, dostępu do świadczeń zdrowotnych, polityki kulturalnej i 

różnorodności kulturowej, bezpieczeństwa żywności oraz ochrony rodzinnych 

gospodarstw rolnych; mając na uwadze, że znoszenie niektórych niepotrzebnych 

przepisów i różnic regulacyjnych powinno być wbudowane w procesy wielostronne, a 

nie w dwustronne umowy o wolnym handlu; 

B. mając na uwadze, że harmonizacja przepisów Unii Europejskiej i Kanady nie może w 

żadnym wypadku stanowić zagrożenia dla zdrowia konsumentów ani nie może 

skutkować obniżeniem norm jakości, jakie muszą spełniać kanadyjskie produkty 

dopuszczone do obrotu na rynku europejskim; 

C. mając na uwadze, że normy w obszarze produktów rolnych znacznie różnią się między 

UE a Kanadą, a obniżenie standardów nie jest spójne z dorobkiem prawnym UE ani nie 

może być akceptowane zgodnie z tym dorobkiem; 

D. mając na uwadze, że ograniczenie obciążeń regulacyjnych powinno być zawsze 

starannie rozważane w kontekście prawa konsumentów do informacji o kupowanych 

przez nich produktach i prawa obywateli do społeczeństwa bezpiecznego pod względem 

prawnym; 

E. mając na uwadze, że zarówno art. 1, jak i art. 10 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej 

(TUE) stanowią, że „decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i 
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zbliżony do obywatela”; 

F. mając na uwadze, że zinstytucjonalizowana współpraca regulacyjna proponowana 

aktualnie przez Komisję narusza uprawnienia legislacyjne Parlamentu Europejskiego, a 

także parlamentów narodowych i w związku z tym wpływa negatywnie na realizowanie 

wartości Unii, o których mowa w art. 2 TUE; 

G. mając na uwadze, że tajny charakter prowadzenia negocjacji dotyczących CETA 

doprowadził do niedociągnięć w zakresie demokratycznej kontroli procesu 

negocjacyjnego; mając na uwadze, że pełny dostęp do kluczowych dokumentów 

negocjacyjnych dla parlamentarzystów na różnych szczeblach zarządzania po obu 

stronach Atlantyku, a także dla dziennikarzy, analityków i obywateli oraz organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego byłby przejawem poszanowania zasad demokracji; 

mając na uwadze, że teksty skonsolidowane powinny być niezwłocznie publikowane;  

H. mając na uwadze, że wpływy lobbystów działających w interesie przedsiębiorstw są o 

wiele większe od wpływów lobbystów wywodzących się ze społeczeństwa 

obywatelskiego, a kontakty między nimi a Komisją są nawet dziesięć razy częstsze; 

I. mając na uwadze, że stoimy w obliczu niedostatecznie uregulowanej globalizacji i 

umowa handlowa skupiająca się na nawet większej deregulacji głównie poprzez 

zwalczanie istniejących i przyszłych barier pozataryfowych byłaby szkodliwa dla praw 

pracowników i konsumentów, podczas gdy duże korporacje i fundusze inwestycyjne 

nadal wykorzystywałyby taki rodzaj liberalizacji; mając na uwadze, że potrzebna jest 

umowa o współpracy skupiająca się na ochronie pracowników, konsumentów i 

środowiska naturalnego; mając na uwadze, że umowa handlowa mogłaby być tylko 

dopełnieniem znaczącej próby zgodnie z tym co przedstawiono powyżej wzmocnienia 

przepisów i doprowadzenia ich do najwyższych standardów na szczeblu światowym, 

tak aby zapobiegać dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu; 

J. mając na uwadze, że wywóz w ramach handlu oraz wzrost w drodze inwestycji 

mogłyby spowodować utratę miejsc pracy i pogorszenie się sytuacji gospodarczej 

zamiast stanowić kluczowe czynniki stymulujące tworzenie miejsc pracy i wzrost 

gospodarczy niewymagające inwestycji rządowych; 

K. mając na uwadze, że trudno jest ocenić prawdziwy wpływ CETA na gospodarki UE i 

Kanady, a badania pokazują sprzeczne wyniki; mając na uwadze, że CETA nie 

rozwiąże wieloletnich strukturalnych problemów gospodarczych w UE oraz ich 

przyczyn; 

L. mając na uwadze, że 87 % z ponad 20 mln MŚP w UE jest uzależnione od popytu 

wewnętrznego oraz nie bierze udziału w handlu międzynarodowym i dużo ważniejszym 

priorytetem jest dla nich postęp w dalszym rozwijaniu rynku lokalnego i regionalnego 

oraz wspólnego rynku europejskiego; 

M. mając na uwadze, że tworzenie dobrobytu spowodowane przez CETA jest przede 

wszystkim wynikiem odwrócenia handlu, a nie zwiększenia jego poziomu; 

N. mając na uwadze, że CETA nie obejmuje rozdziału poświęconego MŚP; 
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O. mając na uwadze, że rolnicy europejscy działają na coraz bardziej globalnym rynku i w 

związku z tym są narażeni na zmienność cen w większym stopniu niż inne sektory; 

mając na uwadze, że porozumienia handlowe takie jak CETA hamują tworzenie miejsc 

pracy na obszarach wiejskich oraz tworzenie warunków wspierających rolnicze środki 

utrzymania; 

P. mając na uwadze, że w sprawozdaniu Komisji na temat łącznego wpływu przyszłych 

umów handlowych (w tym CETA) na rolnictwo w UE odnotowano, że nastąpi znaczny 

wzrost w przywozie produktów rolnych, ale jedynie umiarkowany wzrost w wywozie, 

co będzie wywierać bezpośrednią presję na spadek cen producentów w UE; mając na 

uwadze, że sprawozdanie to przewiduje także znaczny spadek cen wołowiny, 

ograniczenie lokalnej produkcji oraz zmniejszenie wartości produkcji plonów w UE; 

mając na uwadze, że dane wskazują na szkodliwe skutki dla cen producenta w 

przypadku drobnych producentów rolnych; 

Q. mając na uwadze, że przede wszystkim obszary wiejskie koncentrujące się na 

konkretnej działalności i dysponujące ograniczonymi alternatywami są szczególnie 

narażone na skutki CETA; mając na uwadze, że zagrożeniem dla obszarów wiejskich i 

miejsc pracy na wsi będzie odejście od tradycyjnych modeli rolnictwa, które będzie 

skutkiem tej umowy; 

1. odrzuca obecną umowę CETA;  

2. uważa, że ambitne „złote standardy”, które Komisja obiecuje ustanowić w drodze 

umów takich jak TTIP i CETA stanowią mit, gdyż umowy te zawierają jedynie 

dwustronne klauzule o wzajemnym uznawaniu; 

3. przypomina Komisji, iż należy mieć świadomość, że CETA i inne umowy handlowe o 

dużym zasięgu oddziaływania doprowadzą faktycznie do ustanowienia standardów, 

jednocześnie mających charakter dyskryminacyjny, gdyż w negocjacjach nie bierze 

udziału ok. 130 krajów, a kwestie ważne dla krajów rozwijających się, takie jak 

bezpieczeństwo żywnościowe, dotacje dla rolnictwa i łagodzenie skutków zmian 

klimatu, mogą zostać zepchnięte na margines; wzywa Komisję do przyspieszenia 

wysiłków w celu rozwoju demokratycznych wielostronnych forów, na przykład zgodnie 

z podejściem COP 21; 

4. przypomina Komisji, iż należy pamiętać o tym, że Traktat z Lizbony określa politykę 

handlową UE jako nieodłączną część ogólnych działań zewnętrznych Unii, w związku z 

czym polityka ta musi być ukierunkowana na cele rozwojowe, środowiskowe i 

społeczne, a także przyczyniać się do osiągania innych celów określonych w Traktacie 

o Unii Europejskiej; w związku z tym odrzuca CETA, gdyż celem tej umowy jest 

zwiększenie zysków korporacji wielonarodowych, a nie wzmocnienie społeczeństwa; 

5. wzywa Komisję do zapewnienia, aby celem rozdziału dotyczącego zrównoważonego 

rozwoju była pełna i skuteczna ratyfikacja, wdrożenie i egzekwowanie ośmiu 

podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i ich 

postanowień, programu godnej pracy MOP oraz najważniejszych światowych 

porozumień w sprawie ochrony środowiska naturalnego; uważa, że celem postanowień 

musi być dalsze podniesienie poziomu ochrony norm pracy i środowiska; 
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6. apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby normy pracy i środowiska nie były ograniczone 

do rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju, ale by były tak samo 

uwzględnione w innych obszarach umowy; 

7. wzywa Komisję do zagwarantowania, aby wdrożenie oraz zgodność z przepisami 

dotyczącymi pracy podlegały skutecznemu procesowi monitorowania, w który 

zaangażowani będą partnerzy społeczni oraz przedstawiciele społeczeństwa 

obywatelskiego; 

8. podkreśla, że strony nie powinny promować działalności handlowej lub bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych przez ograniczanie krajowych przepisów dotyczących pracy i 

żadne z postanowień umowy nie powinny uniemożliwiać stronom stosowania ich prawa 

krajowego; 

9. podkreśla, że zwiększona konkurencja w zakresie inwestycji między bankami i innymi 

dostawcami usług finansowych z siedzibą w UE i Kanadzie sprawia, iż systemy 

finansowe zarówno w Kanadzie, jak i UE są ze sobą w większym stopniu powiązane 

oraz bardziej narażone na zewnętrzne wstrząsy i efekt domina; 

10. zauważa, że ze względu na zwiększoną konkurencję przewidywaną w CETA sektor 

finansowy, aby przejąć rynki, będzie podejmować bardziej ryzykowne działania, 

sprzedawać więcej produktów finansowych wysokiego ryzyka oraz ograniczać usługi 

dla mniej zamożnych klientów; 

11. podkreśla, że mając na uwadze, iż bardzo nieliczne europejskie MŚP zajmują się 

wywozem do Kanady, odrzucenie CETA i innych podobnych umów o wolnym handlu 

ma zasadnicze znaczenie, ponieważ umowy te nie reprezentują uzasadnionych 

interesów MŚP ani wspólnego zaangażowania obydwu stron prowadzących negocjacje 

oraz dodatkowo zwiększają słabość MŚP w stosunku do przedsiębiorstw 

wielonarodowych; podkreśla, że jest zatem oczywiste, iż celem CETA nie jest 

tworzenie nowych możliwości w Kanadzie dla europejskich MŚP; 

12. zauważa, że CETA i podobne umowy mają na celu dalszą liberalizację gospodarek, 

która często w nieproporcjonalny sposób dotyka kobiet, gdyż pracują one częściej w 

sektorze publicznym; 

13. przypomina, że podczas konsultacji społecznych w sprawie systemów ochrony 

inwestycji 97 % respondentów było negatywnie nastawionych do jakiejkolwiek formy 

arbitrażu w sporach pomiędzy inwestorem a państwem, co potwierdza, że jednym z 

głównych problemów związanych z takimi orzeczeniami jest fakt, że stronami w 

ramach postępowania mogą być tylko inwestor składający skargę i odpowiadający na 

nią rząd krajowy;  

14. zauważa, że zaproponowany system trybunałów inwestycyjnych nie spełnia kryteriów 

demokratycznych i daje korporacjom prawo do obchodzenia sądów krajowych, 

umożliwiając zagranicznym inwestorom specjalny dostęp do niezwykle potężnego 

międzynarodowego procesu wydawania orzeczeń, który może potencjalnie dotyczyć 

miliardów euro w ramach pieniędzy publicznych, co pozwala im egzekwować swoje 

prawa bez odpowiadających im obowiązków w tym samym procesie; 
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15. zauważa, że arbitrzy w ramach zaproponowanego systemu trybunałów inwestycyjnych 

nie będą zobligowani do powoływania się na precedensy; 

16. zauważa, że arbitrzy będą otrzymywać wynagrodzenie uzależnione od liczby 

przeprowadzonych spraw i poświęconego czasu, co stworzy zachętę do przeciągania 

postępowań skutkującą wysokimi kosztami dla podatników; 

17. zauważa, że 80 % amerykańskich przedsiębiorstw posiada znaczące udziały w spółkach 

kanadyjskich i przez podpisanie tej umowy UE daje tym przedsiębiorstwom możliwość 

wszczynania postępowań sądowych przeciwko rządom państw członkowskich na koszt 

podatników; 

18. ubolewa nad zastosowaniem niejasnego wyrażenia „sprawiedliwe i równe traktowanie” 

w tekście CETA ze względu na wiele spraw w ramach arbitrażu inwestycyjnego, które 

dotyczyły tej kwestii; 

19. zauważa, że CETA umożliwiłaby zagranicznym inwestorom pozywanie państw 

członkowskich UE za przyjmowanie przepisów wpływających na zyski inwestorów, w 

tym mających na celu ochronę zdrowia publicznego, środowiska lub praw 

pracowniczych; stwierdza ponadto, że niezależny ekspert ONZ uznał, iż CETA jest 

niezgodna z zasadami prawa, demokracji i praw człowieka i stwierdził, że umowy 

handlowe powinny być ratyfikowane wyłącznie po przeprowadzeniu ocen wpływu na 

prawa człowieka, zdrowie i środowisko, co nie miało miejsca w przypadku CETA; 

20. zauważa, że podczas gdy CETA wymaga prowadzenia „istotnej działalności 

gospodarczej”, system ICS umożliwiłby „wykorzystywanie mniej rygorystycznych 

traktatów”, dzięki czemu inwestorzy mogliby wybrać umowę, na podstawie której 

składaliby skargę w ramach ISDS; 

21. zauważa, że podczas gdy rząd Belgii ogłosił, iż zwróci się do Trybunału 

Sprawiedliwości o wydanie opinii na temat zgodności obowiązywania systemu ICS z 

Traktatami UE, żadna instytucja Unii Europejskiej nie wystąpiła z podobnym 

wnioskiem, a Trybunał nie został poproszony o wydanie opinii prawnej na temat 

zgodności systemu ICS w formie wielostronnego trybunału inwestycyjnego z 

Traktatami UE;  

22. przypomina, że prawo obydwu stron do wprowadzania regulacji podlega 

postanowieniom CETA, co ogranicza swobodę regulacyjną organów krajowych; 

23. zauważa, że Wspólny Komitet CETA będzie dysponował rozległymi uprawnieniami w 

przyszłym procesie legislacyjnym, a jednocześnie nie będzie podlegać kontroli 

demokratycznej; 

24. zauważa z ubolewaniem, że tzw. „klauzula zapadkowa” i klauzula zawieszająca zawarte 

w CETA nadal są nadrzędne względem „pozytywnej listy”, co blokuje wszelką 

możliwą przyszłą liberalizację w sektorze publicznym; 

25. odrzuca podejście dotyczące tzw. „żywego porozumienia”, a także wymóg, aby 

wszystkie istotne szczegółowe kwestie dotyczące porozumienia były ustalane w drodze 

negocjacji, ponieważ należałoby przyjąć, że nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko 
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nie jest uzgodnione; odrzuca wniosek dotyczący przekazywania następnie kwestii 

regulacyjnych – z pominięciem demokratycznego procesu legislacyjnego – specjalnie 

powołanej grupie ekspertów; 

26. wyraża zdanie, że Komisja powinna skoncentrować się na umowach i traktatach, które 

chronią prawa człowieka i zrównoważony rozwój, zamiast na obecnej polityce 

handlowej, która jest korzystna wyłącznie dla korporacji transnarodowych; wzywa 

zatem Komisję do aktywnego zaangażowania się w prace otwartej grupy roboczej ONZ, 

które powinny prowadzić do wiążącego traktatu w sprawie korporacji wielonarodowych 

i praw człowieka; 

27. z ubolewaniem zauważa, że postanowienia CETA w sprawie dostępu do rynku zawarte 

w rozdziale dotyczącym transgranicznego handlu usługami zasadniczo eliminują testy 

potrzeb ekonomicznych czy ograniczenia ilościowe dotyczące liczby usługodawców w 

danym sektorze; uważa, że zasada ostrożności i jej przyszłe zastosowanie nie są 

odpowiednio umocowane w CETA;  

28. wyraża sprzeciw wobec faktu, iż publiczni dostawcy usług wodociągowych nie są 

wyraźnie wyłączeni z zakresu postanowień CETA, co prowadzi do sytuacji, w której 

polityka rządowa w tym obszarze mająca na celu zapewnienie dostępu do czystej i 

bezpiecznej wody pitnej mogłaby zostać zaskarżona zgodnie z rozdziałem dotyczącym 

inwestycji jako „bariera handlowa”, stwarzając precedens dla wszystkich strategii 

politycznych w sektorze publicznym; zauważa ponadto, że CETA w żadnym miejscu 

nie zawiera opisu ani definicji usług publicznych; 

29. wyraża sprzeciw wobec zagrożeń, jakie stwarza CETA dla środków polityki publicznej 

w sektorze zdrowia publicznego oraz nie zgadza się na przyznanie zagranicznym 

inwestorom prawa do kwestionowania tych środków na podstawie postanowień 

dotyczących inwestycji zagranicznych; ubolewa, że górę wezmą interesy handlowe 

przedsiębiorstw wielonarodowych wspierane przez system arbitrażu, podczas gdy 

zaniedbywany jest aspekt ludzki i prawa pacjentów; 

30. zauważa, że CETA zachęcałaby sektor finansowy do podejmowania większego ryzyka 

poprzez angażowanie się w inwestycje spekulacyjne w celu przetrwania na bardziej 

konkurencyjnym rynku międzynarodowym. wyraża przekonanie, że CETA ograniczy 

także możliwości regulacyjne, jakimi dysponują rządy na potrzeby eliminowania 

niestabilności finansowej, przyznając, między innymi, sektorowi finansowemu głos 

instytucjonalny w procesie regulacyjnym; 

31. odrzuca dalsze otwarcie, w odniesieniu do usług edukacyjnych o mieszanym systemie 

finansowania, w szczególności w obszarze edukacji przedszkolnej, szkolnej i 

szkolnictwa wyższego, jak również kształcenia osób dorosłych i ustawicznego 

szkolenia zawodowego, ponieważ więcej niż wystarczające regulacje dotyczące 

liberalizacji zawarte zostały w wielostronnym Układzie ogólnym w sprawie handlu 

usługami (GATS); 

32. zauważa, że CETA będzie mieć negatywny wpływ na dostęp do leków, w szczególności 

dla Kanadyjczyków, którzy już doświadczają drugich pod względem kolejności 

najwyższych cen leków na świecie; jest przekonany, że CETA może podważyć normy 

jakości i przystępność usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (usług 
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społecznych, opieki zdrowotnej, kształcenia, usług wodociągowych);  

33. zauważa, że CETA nie zawiera oceny jej potencjalnego wpływu na cenę leków i że nie 

dostrzega się, iż prawa własności intelektualnej stanowią barierę nie do pokonania dla 

równego dostępu do leków; 

34. uważa, że zapisy dotyczące praw własności intelektualnej, w tym oznaczeń 

geograficznych, należy usunąć z CETA, gdyż w proponowanej formie są zbyt 

inwazyjne i zagrażają dostępowi do przystępnych cenowo leków; 

35. potwierdza, że w drodze liberalizacji rynków rolnych CETA zagrozi normom 

bezpieczeństwa żywności przez zablokowanie zmian w tych przepisach i zachęcanie do 

dalszej deregulacji przez Wspólny Komitet CETA; zauważa w związku z tym, że CETA 

nie zawiera szczególnych sformułowań na temat dobrostanu zwierząt, co sprzyja 

tendencji do poświęcenia istotnych zasad etycznych i wartości społecznych w 

międzynarodowych porozumieniach handlowych; wyraża przekonanie, że umowa w 

swojej aktualnej formie stwarza zagrożenie dla lokalnego rolnictwa po obu stronach 

Atlantyku;  

36. wzywa Komisję do zdecydowanego zobowiązania się do utrzymania obecnych i 

przyszłych norm w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także zdrowia ludzi, zdrowia 

roślin i upraw oraz ochrony środowiska, ochrony konsumentów, zdrowia i dobrostanu 

zwierząt, zgodnie z definicją zawartą w prawodawstwie UE; apeluje także do Komisji o 

zapewnienie, by wzmocnienie tych norm nie było w żaden sposób hamowane w 

przyszłości, aby podstawowe wartości UE, takie jak zasada ostrożności i zrównoważone 

rolnictwo, nie były podważane oraz by obywatele UE mogli dalej mieć zaufanie do 

identyfikowalności i etykietowania produktów na rynku UE, a także o określenie 

specjalnych działań w celu wspierania zasady ostrożności podczas negocjacji; 

37. wzywa Komisję, aby podjęła wszelkie działania w celu zapewnienia, aby przywóz 

produktów rolnych do UE był dopuszczalny wyłącznie wtedy, gdy produkty te spełniają 

europejskie normy w zakresie ochrony konsumentów, dobrostanu zwierząt i ochrony 

środowiska przy zachowaniu minimalnych standardów socjalnych; 

38. wzywa Komisję, aby zapewniła odpowiednią ochronę prawną europejskich oznaczeń 

geograficznych i unijnych produktów rolnych wysokiej jakości na rynku kanadyjskim 

oraz środki w celu zaradzenia problemom związanym z nieprawidłowym stosowaniem i 

wprowadzającymi w błąd informacjami i praktykami, a także zapewniła ochronę w 

zakresie etykietowania, identyfikowalności i faktycznego pochodzenia produktów 

rolnych, które powinny stanowić zasadniczy element zrównoważonego porozumienia; 

39. zauważa, że zewnętrzne koszty związanych z klimatem szkód wywołanych przez 

większe odległości transportowe, większe wolumeny obrotu, przemysł rolny lub 

zniszczenie gospodarek lokalnych nie są brane pod uwagę lub odgrywają tylko 

podrzędną rolę w negocjacjach handlowych; 

40. zauważa ponadto, że środki na potrzeby łagodzenia zmiany klimatu, takie jak 

wycofywanie paliw kopalnych, korzystanie z czystych źródeł energii i ograniczanie 

emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa nie są uwzględniane, a praktyka 

kwestionowania ich jako nielegalnych barier handlowych grozi ich zablokowaniem; 
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wskazuje, że ochrona inwestycji sprawia, że reforma jest zbyt kosztowna; 

41. wzywa Komisję do utrzymania celów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i 

efektywności energetycznej w kontekście zwiększania bezpieczeństwa energetycznego; 

podkreśla, że odpowiedni rozdział musi zawierać wyraźne gwarancje, że unijne normy 

środowiskowe i cele działań w dziedzinie klimatu nie zostaną osłabione oraz że UE 

zachowa swobodę niezależnego ustalania norm i celów w przyszłości; 

42. zauważa, że CETA może być tylko sprzeczna z naszym dążeniem do osiągnięcia celów 

zrównoważonego rozwoju, gdyż ma ona negatywny wpływ na zmianę klimatu oraz 

podważa prawa środowiskowe, socjalne i pracownicze; 

43. wyraża sprzeciw wobec faktu, iż CETA podważa ochronę danych osobowych obywateli 

Unii ze względu na podejmowane zobowiązania dotyczące transgranicznych 

przepływów danych; 

44. zauważa, że strony CETA wydały 38 deklaracji, oświadczeń i innych dokumentów na 

potrzeby wyjaśnień i interpretacji; zauważa ponadto, że większość tych oświadczeń ma 

jednostronny charakter, co oznacza, że mają one niewielką wartość prawną i nie mogą 

być uznane za wiążące w odniesieniu do interpretacji tekstu, a zatem są 

niewystarczające do zmiany lub zmodyfikowania podstawowych postanowień CETA, 

aby dostosować je do postulatów wyrażanych przez społeczeństwo i warunków 

przedstawionych przez rząd Walonii;  

45. zauważa, że rzecznik generalny w opinii w sprawie 2/15 uznał, że umowa o wolnym 

handlu między UE a Singapurem powinna być porozumieniem mieszanym; zauważa, że 

ma to także zastosowanie do CETA, a zatem także ta umowa wymaga ratyfikacji przez 

wszystkie parlamenty narodowe zgodnie z procedurami krajowymi; 

46. odrzuca umowę CETA i odmawia wydania na nią zgody;  

47. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji.  


