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Základní informace 
Plán boje EPSU proti dohodě CETA byl přijat výkonným výborem EPSU v dubnu 20161, po 
dokončení jednání o této dohodě. Základem plánu je dlouhodobá kritika dopadu CETA na veřejné 
služby, práva pracujících a demokracii. Náš dopis určený Výboru Evropského parlamentu pro 
mezinárodní obchod (INTA) z března 2016, který vyjadřoval nespokojenost s konečným 
výsledkem, najdete na adrese http://www.epsu.org/a/12103. 
 
Navržený plán EPSU byl potvrzen naším výkonným výborem v listopadu 2016. V posledních 
měsících jsme usilovali o různá vylepšení možné interpretace CETA. Výsledkem naší práce je 
dokument Interpretative Instrument, který může přispět ke zmírnění některých dopadů CETA, 
zásadní problémy s touto dohodou však zůstávají. 
 
Na zasedání výkonného výboru EKOS, konaném 14.–15. prosince, se o CETA diskutovalo a bylo 
přijato prohlášení (konečná verze bude teprve vypracována), vyjadřující pochvalu mobilizaci 
evropských a kanadských odborových svazů, která ovlivnila jednání o této dohodě. Prohlášení 
ovšem upozorňuje, že konečný výsledek není plně v souladu s naším očekáváním, zejména pokud 
jde o některé důležité aspekty, které se týkají veřejných služeb, řešení sporů mezi investory a státy 
a vymahatelnosti práv pracujících. Výkonný výbor EKOS – v souladu se stanoviskem Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci (EMPL) Evropského parlamentu přijatým 8. prosince 2016 
(podrobnosti dále) – doporučil, aby Evropský parlament CETA neschvaloval, dokud nebudou 
námitky a připomínky EKOS efektivně vyřešeny. Nejedná se jen o obavy ohledně CETA samotné; 
výhrady panují také v souvislosti s rizikem, že tato dohoda vytvoří precedens, kvůli němuž bude 
obtížnější ovlivnit znění budoucích dohod, např. chystané dohody o obchodu se službami (TiSA). 
 
Aktuální přehled klíčových připomínek najdete v těchto dokumentech: 

 Společný dopis EPSU, odborů a zástupců občanské společnosti z 28. listopadu 2016. Tento 

dopis najdete na našich webových stránkách: http://www.epsu.org/article/civil-society-and-

trade-unions-europe-and-canada-call-legislators-reject-ceta. Dopis je k dispozici v angličtině, 

francouzštině, němčině, češtině, španělštině, italštině, bulharštině, rumunštině, maďarštině, 

polštině, portugalštině a katalánštině. Jeho přílohou je aktuální seznam signatářů. 

                                                 
1 
Zprávu z workshopu, v němž byl náš plán boje proti CETA vypracován, najdete na adrese 

http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements 
(není k dispozici v češtině, jen v EN, FR, DE, ES, RU). Kampaň EPSU proti dohodě CETA byla zahájena ve 

Světový den veřejných služeb – 23. června, viz 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
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/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements
http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta
http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta
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 Společný dopis EPSU a organizací spotřebitelů, ekologických organizací a organizací 

bojujících proti chudobě z 22. září 2016: http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-

european-governments-reject-ceta-agreement. 

Společný dopis a prohlášení odborových organizací a zástupců občanské společnosti byly 
důležitým krokem k upozornění poslanců Evropského parlamentu, kde se CETA právě projednává, 
na přetrvávající obavy. Řada těchto poslanců nedávno předložila návrh na vyžádání stanoviska 
Evropského soudního dvoru, zda je CETA slučitelná se základními smlouvami Evropské unie. 
Tento návrh2 byl bohužel neúspěšný, přestože jej podpořilo více poslanců, než se čekalo (pro: 
258, proti: 419, zdrželo se hlasování: 22, celkem 699 poslanců). Debata, která kolem tohoto 
návrhu vznikla, vyvolala další diskuse o harmonogramu a o nutnosti problém projednávat i 
v dalších výborech Evropského parlamentu, nejen v INTA. 
 
Naše analýza nedávných diskusí o dohodě CETA však poukázala na nutnost vyvrátit mylné 
představy, že CETA (a další připravované obchodní dohody) je dohodou ryze obchodní – ve 
skutečnosti jde daleko za hranice tradičních obchodních dohod. 
 
Klíčová data jednání v Evropském parlamentu  
8. prosince 2016 přijal výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) 
stanovisko3, předložené poslancem Georgiem Pirinskim (S&D, Bulharsko), které vyzývá výbor 
INTA, aby Evropskému parlamentu doporučil zamítnutí ratifikace CETA. Tento fakt je důležitým 
ukazatelem, že otázka CETA ještě není vyřešena a že Evropský parlament vnímá reálné obavy 
týkající se této dohody. 
 
Kritické stanovisko4 k dohodě předložil i další výbor Evropského parlamentu, který se zabývá 
životním prostředím, veřejným zdravím a bezpečností potravin (ENVI). O stanovisku bude výbor 
hlasovat 12. ledna 2017. Stanovisko se zabývá zejména ohrožením principu „předběžné 
opatrnosti“ a dopady na spolupráci regulačních orgánů, veřejnou zdravotní péči a Investiční soudní 
systém (ICS).  
 
INTA, hlavní výbor EP pro mezinárodní obchod, bude o dohodě CETA hlasovat dne 24. ledna 
2017. Stanoviska výboru INTA jsou pouze poradního rázu; probíhající diskuse v Evropském 
parlamentu ukazuje, že je stále možné výsledek ovlivnit. Ovšem ovlivnit výbor INTA bude velmi 
obtížné. Když zástupce EPSU vystoupil na slyšení o CETA uspořádaném tímto výborem 12. října 
2016, mnozí poslanci (jakož i Evropská komise, která se také ujala slova) nebyli ochotni připustit 
žádné problémy s touto dohodou. Zpravodaj INTA pro tuto dohodu tvrdil, že největší užitek 
z CETA budou mít chudí občané. EPSU následně zaslala dopis členům INTA, ve kterém vyjasňuje 
některé body týkající se veřejných služeb, viz http://www.epsu.org/CETA. Po hlasování INTA bude 
o dohodě hlasovat plénum Evropského parlamentu (tj. všichni poslanci); hlasování je plánováno 
na 1. února 2017. 
 
 
 

                                                 
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 
 

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
http://www.epsu.org/CETA
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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Výzva k akci 
Vzhledem k blížícímu se hlasování výboru INTA a plenárního zasedání Evropského parlamentu 
vás žádáme, abyste neprodleně kontaktovali své poslance – sami, spolu s dalšími členskými 
organizacemi EPSU, v rámci odborové konfederace nebo spolu s občanskými organizacemi, které 
rovněž podepsaly společný dopis o CETA z 28. listopadu. Je třeba se zaměřit na ty poslance, kteří 
by mohli být vůči našim argumentům o problematičnosti CETA vnímaví. Mezi sociálními demokraty 
(S&D) nepanuje ve věci CETA jednotné stanovisko, celá skupina však nedávno vydala dokument 
„Ten progressive S&D principles for a new era of trade agreements“, viz 
http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good. Tento dokument může posloužit jako základ při 
hodnocení CETA. Analýza principů uvedených v tomto dokumentu, kterou provedla organizace 
Greenpeace, je k dispozici zde: http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-
SandD-progressive-trade-principles/. 
 
Prvním krokem by mělo být oslovení europoslanců z výboru ENVI – požádejte je o podporu 
stanoviska výboru vůči CETA, o němž se bude hlasovat 12. ledna.  
Materiály EPSU na podporu kroků a zvýšení povědomí ohledně CETA jsou k dispozici na našich 
stránkách http://www.epsu.org/CETA. Rádi vám však poskytneme i jakékoli další informace, které 
by pro vás mohly být užitečné. Mnoho členských organizací EPSU se do boje proti CETA už 
zapojilo, viz http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-
people. Na této adrese najdete podrobnosti o různých akcích a činnostech. Je důležité tento zdroj 
sledovat – můžeme se zde inspirovat nápady jiných členských organizací i sekretariátu. 
 
Seznam poslanců, kteří hlasovali pro vyžádání názoru Evropského soudního dvora, může být 
určitým vodítkem, kdo v Parlamentu může být proti aktuální verzi dohody CETA (samozřejmě ne 
každý hlasující musí být nezbytně proti ní). 
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 
 
Podle tohoto seznamu se zdá, že své rozhodnutí by mohlo změnit asi 90 poslanců – hlavním cílem 
je poslanecká skupina S&D. 
 
Proti CETA se zatím vyjádřilo pouze 115 poslanců, toto číslo se však může v příštích týdnech 
dramaticky změnit na základě stanoviska výboru EMPL (a následně výboru ENVI). Viz https://stop-
ttip.org/cetacheck/. 
 
Největší frakce v Evropském parlamentu, Evropská lidová strana (EPP), stojí pevně za CETA, 
myslíme si však, že mnoho jejích členů by mohlo slyšet na argumenty o místní demokracii, podílu 
veřejných služeb na trvale udržitelném rozvoji a také o principech spravedlnosti a rovnosti před 
zákonem. 
 
Dejte nám prosím vědět, jak se vám při komunikaci s poslanci daří. 8. a 9. prosince 2016 proběhl 
workshop EPSU/ETUI o obchodu a lobbování pro naše členské organizace ze střední a východní 
Evropy. Diskuze během tohoto workshopu ukázala důležitost přípravy argumentů a jejich výměny. 
 
Nejnovější informace najdete také na adrese http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-
december-2016. 

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
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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/
https://stop-ttip.org/cetacheck/
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

