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Háttér-információk  
Az EPSU ütemtervét a CETA ellenzéséről 2016 áprilisában,1 a megállapodással kapcsolatos 
tárgyalások befejezése után fogadta el az EPSU Végrehajtó Bizottsága. Az ütemterv alapjául a 
CETA közszolgáltatásokra, munkavállalói jogokra és demokráciára gyakorolt hatásának jó ideje 
megfogalmazott kritikája szolgált. A végeredménnyel kapcsolatos elégedetlenség 
kinyilvánításának fontos állomása volt az EPSU-nak az Európai Parlament INTA kereskedelmi 
bizottságához 2016 márciusában írott levele – lásd http://www.epsu.org/a/12103.  
 
Az EPSU ütemtervét 2016 novemberében hagyta jóvá a Végrehajtó Bizottság, mindamellett az azt 
megelőző hónapokban komoly erőfeszítéseket sikerült tenni a megállapodás bizonyos 
szempontokból kedvezőbb értelmezésének biztosítására. Ezek az erőfeszítések egy „értelmezési 
eszközt” eredményeztek, amely segíthet korlátozni a CETA rendelkezéseinek bizonyos részeit, 
azonban a CETA alapvető problémái ettől még megmaradtak.  
 
Az ETUC Végrehajtó Bizottságának december 14-15-i ülésén a CETA kérdését tárgyalták. Az itt 
elfogadott nyilatkozat (végleges változat előkészítés alatt) az európai és kanadai szakszervezetek 
mozgósítási képességét dicséri, mely befolyást gyakorolt a tárgyalásokra. A nyilatkozat 
ugyanakkor megjegyzi, hogy a végeredmény nincs teljesen összhangban elvárásainkkal, 
különösen a közszolgáltatásokkal, a befektető-állam vitarendezéssel és a munkavállalói jogok 
érvényesíthetőségével kapcsolatos több lényeges szempontból. Az ETUC végrehajtói bizottsága 
azt javasolta – az Európai Parlament (EP) Foglalkoztatás és szociális ügyek bizottsága (EMPL) 
által 2016. december 8-án elfogadott véleménnyel összhangban (a részleteket lásd alább) –, hogy 
az EP ne adja hozzájárulását a CETA-hoz mindaddig, amíg az ETUC által megfogalmazott 
kritikákat és aggályokat hatékonyan nem rendezik. A CETA-val magával kapcsolatos aggályokon 
kívül az is felmerült, hogy a CETA precedenst teremthet, melynek nyomán még nehezebb lesz 
befolyásolni a jövőbeli megállapodásokat, egyebek közt a hamarosan terítékre kerülő 
Szolgáltatások Szabadkereskedelmi Egyezményét (TiSA). 
 
A legfontosabb aggályok aktuális összefoglalását lásd: 

 Az EPSU 2016. november 28-án kelt közös levele a szakszervezetekkel / civil társadalmi 
szervezetekkel. A levél angol, bolgár, cseh, francia, katalán, lengyel, magyar, német, olasz, 
portugál, román és spanyol nyelven olvasható webhelyünkön (http://www.epsu.org/article/civil-
society-and-trade-unions-europe-and-canada-call-legislators-reject-ceta), az aláírók 
mindenkori listájával együtt.  

                                                 
1 A CETA-ütemterv vázlatát kidolgozó műhelyről készült EN-FR-DE-ES-RU nyelvű jelentést lásd: 

http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements. 
Az EPSU „Stop CETA” kampánya a közszolgáltatások világnapján, június 23-án indult: 
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
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 Az EPSU fogyasztói, környezetvédelmi és szegénységellenes szervezetekkel közösen 2016 
szeptemberében elfogadott és szeptember 22-én kelt levele (http://www.epsu.org/article/civil-
society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement) a CETA ellenzéséről.  

 
A szakszervezetekkel/civil társadalmi szervezetekkel közösen írt levél és a nyilatkozat fontos 
szerepet játszott abban, hogy kihangsúlyozzuk folyamatos aggályainkat a CETA-t jelenleg tárgyaló 
Európai Parlament (EP) felé. Nemrég több EP-képviselő indítványt nyújtott be, amely az Európai 
Közösségek Bírósága (CJEU) véleményét kéri a CETA és az Európai Unió (EU) egyezményeinek 
összeférhetőségéről. Az indítvány2 sajnos sikertelen volt, de a vártnál több EP-képviselő 
támogatta (mellette (+) 258 / ellene (-): 419 / tartózkodott (0): 22; összesen 699 EP-képviselő). 
Az indítvány által generált vita további tárgyalásokat eredményezett az ütemtervről, valamint arról, 
hogy az EP-nek nem csak a kereskedelmi bizottság (INTA) véleményére, hanem más bizottságok 
véleményére is támaszkodnia kellene. 
 
A CETA-val kapcsolatos közelmúltbeli eszmecserékről készített elemzésünk azonban kiemeli, 
hogy foglalkozni kell azzal a téves elképzeléssel, mely szerint a CETA (és egyéb folyamatban lévő 
kereskedelmi megállapodások) lényegüket tekintve kereskedelmi megállapodások volnának, 
hiszen valójában lényegesen túlmennek a hagyományos kereskedelmi megállapodás megszokott 
keretein.  
 
Kulcsfontosságú dátumok az Európai Parlamentben (EP)  
2016. december 8-án az Európai Parlament Foglalkoztatás és szociális ügyek bizottsága (EMPL) 
elfogadta Georgi Pirinski EP-képviselő (S&D, Bulgária) által benyújtott véleményt,3 mely arra 
szólította fel az INTA bizottságot, hogy javasolja az EP-nek a CETA ratifikálása jóváhagyásának 
elutasítását. Ez az eredmény nyomatékosan jelzi, hogy a CETA-val kapcsolatban még nincs 
minden lezárva, és hogy az EP figyel a megállapodással kapcsolatos valós aggályokra.  
Egy másik EP-bizottság, a Környezetvédelem, közegészségügy és élelmiszer-biztonság bizottság 
(ENVI) is kritikus vélemény4 megfogalmazását indítványozta a CETA-ról. A Bizottság 2017. január 
12-én szavaz erről. A Bizottság véleményében említett fő aggályok között szerepelnek a 
„megelőzés elvét” érintő fenyegetések, a szabályozási együttműködés hatásai, a közegészségügyi 
szolgáltatások és a befektetői bírósági rendszer (ICS).  
 
A nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó legfontosabb EP-bizottság, az INTA, 2017. január 24-
én szavaz a CETA-ról. Bár az INTA bizottságnak címzett vélemények csak tanácsadó jellegűek, 
az EP-ben zajló vita azt mutatja, hogy a szavazás kimenetelét továbbra is lehetséges befolyásolni. 
Az EP INTA bizottságának befolyásolása azonban kihívást fog jelenteni. Amikor az EPSU 
felszólalt az INTA bizottság által 2016. október 12-én a CETA tárgyában rendezett 
meghallgatáson, sok felszólaló EP-képviselő és európai bizottsági tag is elmulasztotta elismerni, 
hogy bármiféle probléma volna a CETA-val, az INTA CETA-előadója pedig úgy érvelt, hogy a 
megállapodás a szegények számára lesz a legelőnyösebb. Az EPSU emlékeztető levelet küldött 
az INTA bizottság tagjainak a közszolgáltatásokkal kapcsolatos bizonyos részletek tisztázása 
céljából – lásd http://www.epsu.org/CETA.  

                                                 
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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Az INTA szavazását követően az EP plenáris ülése (vagyis az összes EP-képviselő) fog szavazni 
a megállapodásról; ennek tervezett időpontja 2017. február 1.  
 
Felszólítás cselekvésre 
Mivel az EP INTA bizottságának szavazása és az EP plenáris ülésének szavazása közti idő rövid, 
arra kérjük, már most keressék meg EP-képviselőjüket (egyedül, más EPSU-tagszervezetekkel 
együtt, szövetségükkel egyetemben és/vagy azokkal a civil társadalmi szervezetekkel együtt, 
amelyek szintén aláírták a CETA november 28-i levelét). Fontos megcélozni azokat az EP-
képviselőket, akik nyitottak lehetnek a további érvekre azzal kapcsolatban, hogy miért problémás a 
CETA. A szociáldemokraták (S&D) megosztottak a CETA kérdésében, de a csoport nemrégiben 
közzétett egy „Tíz progresszív szociáldemokrata elv a kereskedelmi megállapodások új 
korszakához” című dokumentumot (http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good).Ez 
viszonyítási alapot szolgáltathat a CETA-hoz. A Greenpeace elemzése a szociáldemokrata 
elvekről itt olvasható: http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-
progressive-trade-principles/.  
 
Az első végrehajtandó lépés az ENVI EP-képviselők megkeresése és felkérése, hogy 
támogassák az ENVI CETA-ról megfogalmazott véleményét a január 12-i szavazáson.  
A CETA-val kapcsolatos műveleteket és tájékoztatást segítő EPSU-anyagok letölthetők az EPSU 
webhelyéről (http://www.epsu.org/CETA), de ha bármilyen egyéb anyagra van szüksége, kérjük, 
jelezze. Az EPSU sok tagszervezete aktívan tiltakozik a CETA ellen. A különféle akciókról és 
tevékenységekről a http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-
and-people oldalon tájékozódhat. Ezt fontos nyomon követni, mivel sok tagszervezet támaszkodik 
más tagszervezetektől, illetve a titkárságtól származó elképzelésekre és információkra. 
 
Az Európai Közösségek Bíróságának (ECJ) jogi véleményét szavazatukkal támogató EP-
képviselők listája jelzi, hogy ki ellenezheti a jelenlegi megállapodást – bár ezt nem lehet biztosra 
venni (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). 
 
E szavazási lista szerint mintegy 90 EP-képviselőnek kell szavazatát megváltoztatnia. Ez azt 
jelenti, hogy a fő célpont a szociáldemokrata csoport. 
 
Eddig 115 EP-képviselő ígérte, hogy a CETA ellen szavaz, de ez a szám drámai módon változhat 
a következő hetekben az EMPL bizottság (majd az EMVI bizottság) szavazásának eredménye 
nyomán. Lásd https://stop-ttip.org/cetacheck/. 
 
Az EP legnagyobb pártja, az Európai Néppárt (EPP) határozottan támogatja a CETA-t, de 
véleményünk szerint több ország EPP-tagpártja várhatóan nyitottabb lehet a helyi demokráciával, 
a közszolgáltatásoknak a fenntartható fejlődésben játszott szerepével, valamint az igazságosság 
és a törvény előtti egyenlőség elveivel kapcsolatos érvekre. 
 
Kérjük, jelezze, hogyan sikerül kapcsolatba lépnie az EP-képviselőkkel. A közép- és kelet-európai 
országok EPSU-tagszervezeti számára 2016. december 8-9-én a kereskedelemről és a 
lobbitevékenységekről rendezett EPSU/ETUI műhely megmutatta, hogy fontos az érvek 
kidolgozása és továbbadása. 
 
A tájékoztatás a következő oldalon is megtalálható: http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-
15-december-2016.  
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