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Съществуващи обстоятелства  
Пътната карта на EPSU за противопоставяне на CETA беше приета от Изпълнителния 
комитет на EPSU през април 2016 г.1 след завършване на преговорите за споразумението и 
се базира на отдавнашната критика относно ефекта на CETA върху обществените услуги, 
правата на работниците и демокрацията. Писмото на EPSU до Комисията за международна 
търговия INTA на Европейския парламент през март 2016 г. даде ясен знак за неодобрение 
на крайния резултат - вижте http://www.epsu.org/a/12103.  
 
Пътната карта на EPSU беше потвърдена от Изпълнителния комитет през ноември 2016 г., 
въпреки усилията, които бяха положени през последните месеци да се постигнат 
определени подобрения на начина, по който споразумението може да бъде интерпретирано. 
Тези усилия доведоха до създаването на „инструмент за интерпретиране“, който може да 
спомогне за смекчаване на някои части на разпоредбите на CETA, но основните проблеми, 
свързани със CETA, остават.  
 
На заседанието си на 14-15 декември Изпълнителната комисия на ETUC обсъди CETA и 
прие декларация (чиято окончателна версия предстои да бъде уточнена), в която се дава 
висока оценка на способността за мобилизация на европейските и канадските синдикати и 
нейния ефект върху преговорите. Декларацията, обаче, отбелязва, че крайният резултат не 
се покрива изцяло с нашите очаквания, особено що се касае до някои важни аспекти, 
свързани с обществените услуги, уреждането на спорове между инвеститори и държави и 
възможностите за прилагане на правата на работниците. В съответствие със становището, 
прието от Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) на Европейския парламент (ЕП) 
на 8 декември 2016 г. (за по-подробна информация вижте по-долу), изпълнителната 
комисия на ETUC препоръча ЕП да не дава своето съгласие за CETA, докато критиките и 
притесненията на ETUC не получат ефективно решение. Освен притесненията, свързани 
със самото споразумение CETA, съществува също безпокойство, че CETA може да 
установи прецедент, поради който ще бъде по-трудно да се влияе върху бъдещи 
споразумения, включително Споразумението за търговия с услуги (TiSA). 
 
За актуализиран преглед на основните притеснения, вижте: 

 Съвместното писмо на EPSU и синдикатите / гражданското общество от 28 ноември 2016 

г. Това писмо е на нашия уебсайт http://www.epsu.org/article/civil-society-and-trade-unions-

                                                 
1 За доклад относно работния семинар на EN-FR-DE-ES-RU където беше съставена пътната карта на 

CETA вижте http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-
agreements. Кампанията "stop CETA" на EPSU стартира в световния ден на обществените услуги, 23 
юни http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta.  

http://www.epsu.org/a/12103
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJ-2FlAUuAH8gjyVJaxEUQRMRj76T063t1ah-2FH3879K7-2BQ-2B_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8ki1OL-2FojQ6gEaJ9ma2paoBnTfIZPbZQM0B5z6-2FwwVXEfJIWf2SJEyonrbTypAi5-2BYClWKp4WfLAcQW5y0AsoQcZvJGIo-2FjxzLpBv0gLwnP2QITlNyrA3iqK0oDO-2Bq9fUg-2BXrYuUxS2n9ZeWMpvb3-2BQ-3D-3D
http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements
http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements
http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta
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europe-and-canada-call-legislators-reject-ceta на следните езици: английски, френски, 

немски, чешки, испански, италиански, български, румънски, унгарски, полски, 

португалски и каталонски, заедно със списъка на подписалите го страни до този момент.  

 Съвместно писмо от 22 септември на EPSU и потребителски, екологични организации и 

организации за борба с бедността, прието през септември 2016 г. 

http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-

agreement противопоставящо се на CETA.  

Съвместното писмо и декларация на синдикатите и гражданското общество изиграха важна 
роля, за да се наблегне върху продължаващите притеснения пред Европейския парламент 
(EП), където в момента се обсъжда CETA. Наскоро няколко депутати в ЕП внесоха 
предложение, чрез което се търси становище от Европейския съд (CJEU) относно 
съвместимостта на CETA с Договорите за Европейския съюз (ЕС). За съжаление2 
предложението не беше прието, но то беше подкрепено от по-голям брой депутати в ЕП от 
очакваното (за (+) 258 / против (-): 419 / въздържали се (0): 22. Общо 699 депутати в ЕП). 
Дебатът, генериран от предложението, също така доведе до по-нататъшни дискусии 
относно графика и нуждата да се вземат становища от различни Комисии на ЕП, не само от 
Комисията за търговия INTA на ЕП. 
 
Нашият анализ на последните дискусии относно CETA, обаче, показва, че е необходимо да 
бъдат разсеяни погрешните схващания, че CETA (и други предстоящи търговски 
споразумения) е „търговско“ споразумение по своето естество, когато всъщност то обхваща 
много повече от това, което може да се счита за традиционно търговско споразумение. 
 
Основни дати в Европейския парламент (ЕП)  
На 8 декември 2016 г. Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) на Европейския 
парламент прие Становището3, предложено от депутата на ЕП Георги Пирински (ПАСД, 
България), призоваващо Комисията INTA да препоръча ЕП да откаже да даде своето 
съгласие за ратификация на CETA. Този резултат е важна индикация, че не всичко е 
решено по отношение на CETA, и че ЕП усеща реалните притеснения относно 
споразумението.  
Друга Комисия на ЕП, занимаваща се с околната среда, общественото здраве и 
безопасността на храните, ENVI, също предложи за обсъждане критично Становище4 
относно CETA. Комисията ще гласува по него на 12 януари 2017 г. Основните притеснения 
в Становището на Комисията включват заплахи за „принципа за предпазливост“, ефекти 
върху регулаторното сътрудничество, обществените услуги за здравеопазване и 
инвестиционната съдебна система (ICS).  
 
Водещата Комисия за международна търговия INTA на ЕП ще гласува по CETA на 24 
януари 2017 г. 
Въпреки че Становищата на Комисията INTA са само препоръчителни, продължаващата 
дискусия в ЕП показва, че все още е възможно да се повлияе върху изхода. Да се окаже 
влияние върху Комисията INTA на ЕП, обаче, ще бъде трудно. Когато EPSU се изказа на 

                                                 
2
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-

1220+0+DOC+XML+V0//EN).  
3
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-

3516887 
4
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-

595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01 
 

https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJ-2FlAUuAH8gjyVJaxEUQRMRj76T063t1ah-2FH3879K7-2BQ-2B_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8ki1OL-2FojQ6gEaJ9ma2paoBnTfIZPbZQM0B5z6-2FwwVXEfJIWf2SJEyonrbTypAi5-2BYClWKp4WfLAcQW5y0AsoQcZvJGIo-2FjxzLpBv0gLwnP2QITlNyrA3iqK0oDO-2Bq9fUg-2BXrYuUxS2n9ZeWMpvb3-2BQ-3D-3D
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/
http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJyqzXrdCocrxHo7WidfvhG12v9gP4kJuZi3fVPCkrJGi_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8qwKAFDykT7tij9T3-2F6gHlKXGG5f24Xp0ucoSBxqyQbIj7IzJZFze6wGUPYIvCYf9HyWWc7gKsKVyLiT2mJm6EEGpnnGQSUzSW2ifb7KlHetTqu7PUutvA6HmMM0wUElB15SFhxfAfd5m0NhgCQ6vLA-3D-3D
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJyqzXrdCocrxHo7WidfvhG12v9gP4kJuZi3fVPCkrJGi_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8qwKAFDykT7tij9T3-2F6gHlKXGG5f24Xp0ucoSBxqyQbIj7IzJZFze6wGUPYIvCYf9HyWWc7gKsKVyLiT2mJm6EEGpnnGQSUzSW2ifb7KlHetTqu7PUutvA6HmMM0wUElB15SFhxfAfd5m0NhgCQ6vLA-3D-3D
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-3516887
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-3516887
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01
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изслушването, организирано във връзка със CETA от Комисията INTA на 12 октомври 2016 
г., много депутати от ЕП, както и Европейската комисия (ЕК), която също се изказа, не 
признаха за съществуването на проблеми със CETA. Нещо повече, докладчикът на INTA за 
CETA изказа тезата, че споразумението ще е от най-голяма полза именно за бедните. EPSU 
написа последващо писмо на членовете на Комисията INTA, за да разясни някои точки, 
свързани с обществените услуги - вижте http://www.epsu.org/CETA.  
След гласуването в INTA, пленарната асамблея на ЕП (т.е. всички депутати в ЕП) ще 
гласуват по споразумението, като гласуването е насрочено за 1 февруари 2017 г.  
 
Молба за действие 
Като се има предвид оспорваността на гласуването в Комисията INTA на ЕП и пленарната 
асамблея на ЕП, ние се обръщаме към вас с молба да се свържете с депутатите в ЕП сега 
(самостоятелно, заедно с други филиали на EPSU, заедно с вашата конфедерация(и) и/или 
с организациите за гражданско общество, които също са подписали съвместното писмо 
относно CETA от 28 ноември). Важно е да се търсят тези депутати в ЕП, които биха били 
склонни да изслушат допълнителни аргументи относно причините, поради които CETA е 
проблем. Социалдемократите (ПАСД) са разединени по отношение на CETA, но групата 
наскоро публикува „Десет прогресивни принципа на ПАСД за нова ера в търговските 
споразумения“ http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good. Това може да послужи като 
основа за „тестване“ на CETA. Грийнпийс е анализирала принципите на ПАСД – вижте 
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-
principles/.  
 
Първото действие трябва да бъде да се свържете с депутатите в ЕП, които са 
членове на ENVI, за да потърсите тяхната подкрепа за Становището на ENVI относно 
CETA, което ще бъде гласувано на 12 януари.  
Материалите на EPSU в подкрепа на действията и информираността по отношение на 
CETA са налични на уебсайта на EPSU http://www.epsu.org/CETA, но не се колебайте да 
поискате допълнителна информация, която може да ви бъде полезна. Много филиали на 
EPSU са ангажирани да се противопоставят на CETA – вижте 
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people за 
подробности за различните действия и дейности. Важно е това да бъде проследявано, тъй 
като много филиали може да използват идеи и информация от други филиали, както и от 
секретариата. 
 
Списъкът в депутатите в ЕП, гласуващи в подкрепа на правно становище на Европейския 
съд [ECJ], дава индикация за това кои от тях може да са против текущото споразумение, 
макар че това не е автоматично. 
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-
with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html 
 
Около 90 депутати в ЕП трябва да променят техния глас според този списък от гласуването 
– това означава, че основната цел е групата на ПАСД. 
 
До този момент само 115 депутати в ЕП са се ангажирали публично да се противопоставят 
на CETA, но този брой може да се промени значително през идните седмици, като се има 
предвид резултатът в Комисията EMPL (и това, което предстои в Комисията ENVI). Вижте 
https://stop-ttip.org/cetacheck/ 
 
Най-голямата партия в ЕП, Европейската народна партия (ЕНП), стои плътно зад CETA, но 
ние смятаме, че много национални членове на ЕНП ще бъдат по-отворени да изслушат 

http://www.epsu.org/CETA
http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/
http://www.epsu.org/CETA
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html
https://stop-ttip.org/cetacheck/
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аргументи относно демокрацията на местно ниво, ролята на обществените услуги в 
устойчивото развитие, а също така относно принципите на справедливостта и равенството 
пред закона. 
 
Моля, информирайте ни за напредъка си в контактите ви с депутатите в ЕП. Дискусията в 
семинара за търговия и лобиране на EPSU/ETUI, който се проведе на 8-9 декември 2016 г. 
за филиали на EPSU от страните от Централна и Източна Европа, показа, че 
разработването и споделянето на аргументи е важно. 
 
Последните новини са налични и на http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-
2016.  
 

http://www.epsu.org/article/joint-epsuetui-course-%E2%80%98strengthening-campaigning-and-lobbying-capacity-trade-unions-central
http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-2016
http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-2016

