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Context 
Planul de acțiuni al EPSU împotriva CETA a fost adoptat de Comitetul executiv al EPSU în aprilie 
20161, după finalizarea negocierilor asupra acordului și s-a bazat pe criticile existente de multă 
vreme cu privire la impactul CETA asupra serviciilor publice, a drepturilor lucrătorilor și a 
democrației. Scrisoarea EPSU trimisă în martie 2016 Comisiei pentru comerț internațional (INTA) 
din cadrul Parlamentului European a jucat un rol esențial în semnalarea nemulțumirilor privind 
rezultatul final, a se vedea http://www.epsu.org/a/12103. 
 
Foaia de parcurs a EPSU a fost confirmată de Comitetul executiv în noiembrie 2016, fără a aduce 
atingere eforturilor din ultimele luni de a obține unele îmbunătățiri cu privire la modul în care poate 
fi interpretat acordul. Aceste eforturi s-au concretizat într-un „Instrument de interpretare” care ar 
putea contribui la diminuarea efectelor unor părți ale prevederilor CETA, dar problemele esențiale 
ale acordului CETA persistă. 
 
În cadrul ședinței din 14-15 decembrie, Comitetul executiv al ETUC a discutat despre CETA și a 
adoptat o declarație (va urma versiunea finală) în care a lăudat capacitatea de mobilizare a 
sindicatelor din Europa și Canada, care influențase negocierile. Cu toate acestea, în declarație se 
remarcă faptul că rezultatul final nu corespunde în întregime așteptărilor noastre, mai ales în ceea 
ce privește anumite aspecte importante legate de serviciile publice, soluționarea litigiilor dintre 
investitori și state, precum și aplicabilitatea drepturilor lucrătorilor. Comitetul executiv al ETUC a 
recomandat, în conformitate cu avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
(EMPL) din cadrul Parlamentului European (PE) din 8 decembrie 2016 (pentru detalii, a se vedea 
mai jos), ca PE să nu aprobe CETA până când criticile și preocupările ETUC sunt rezolvate în mod 
eficace. Pe lângă preocupările cu privire la însuși acordul CETA, există și îngrijorarea că CETA ar 
putea crea un precedent care ar face mai dificilă influențarea unor acorduri viitoare, inclusiv viitorul 
Acord privind comerțul cu servicii (TiSA). 
 
Pentru o prezentare generală actualizată a principalelor preocupări, a se vedea: 

 Scrisoarea comună a EPSU și a sindicatelor / societății civile din 28 noiembrie 2016. 

Scrisoarea poate fi consultată pe site-ul nostru http://www.epsu.org/article/civil-society-and-

trade-unions-europe-and-canada-call-legislators-reject-ceta în limbile engleză, franceză, 

germană, cehă, spaniolă, italiană, bulgară, română, maghiară, poloneză, portugheză și 

catalană, împreună cu o listă actualizată a semnatarilor. 

                                                 
1 Pentru raportul workshop-ului în EN-FR-DE-ES-RU care a elaborat foaia de parcurs privind CETA, a se 

vedea http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-
agreements. Campania EPSU „Stop CETA” a fost lansată pe 23 iunie, Ziua Mondială a Serviciilor Publice 
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/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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 Scrisoarea comună din 22 septembrie a EPSU și a organizațiilor consumatorilor, de protecție a 

mediului și anti-sărăcie, adoptată în septembrie 2016 http://www.epsu.org/article/civil-society-

groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement prin care acestea se opun acordului 

CETA. 

Scrisoarea comună a sindicatelor / societății civile și declarația au fost importante pentru 
sublinierea preocupărilor constante în fața Parlamentului European (PE), unde se discută în 
prezent despre CETA. Recent, mai mulți deputați europeni au înaintat o moțiune solicitând opinia 
Curții Europene de Justiție (CJUE) privind compatibilitatea CETA cu Tratatele Uniunii Europene 
(UE). Din nefericire, moțiunea2 nu a avut succes, dar ea a fost susținută de mai mulți deputați 
decât era de așteptat (voturi pentru (+) 258 / voturi împotrivă (-): 419 / abțineri (0): 22. În total, 699 
de deputați). Dezbaterile generate de această moțiune au dus la discuții aprofundate și la nevoia 
de informații din partea diferitelor comisii ale PE, nu doar din partea INTA, Comisia pentru comerț 
internațional. 
 
Cu toate acestea, analiza noastră a recentelor schimburi de informații cu privire la CETA 
subliniază nevoia de a aborda percepția greșită că CETA (și alte acorduri comerciale emergente) 
este în esență un acord „comercial”, când de fapt el depășește ceea ce poate fi considerat un 
acord comercial tradițional. 
 
Date calendaristice cheie din Parlamentul European (PE) 
Pe 8 decembrie 2016, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) din 
cadrul Parlamentului European a adoptat avizul3 prezentat de europarlamentarul Georgi Pirinski 
(grupul S&D, Bulgaria), solicitând comisiei INTA să recomande PE să nu aprobe ratificarea CETA. 
Acest aviz arată că nu e totul pierdut în ceea ce privește CETA și că PE înțelege preocupările 
reale referitoare la acest acord. 
O altă comisie a Parlamentului European, cea pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară (ENVI), a formulat și ea un aviz4 critic cu privire la CETA. Comisia îl va supune la vot pe 
12 ianuarie 2017. Printre principalele preocupări exprimate în avizul acestei comisii se numără și 
amenințările la adresa „principiului precauției”, efectele cooperării în materie de reglementare, 
serviciile în domeniul sănătății publice și sistemul jurisdicțional în materie de investiții – Investor 
Court System (ICS). 
 
Principala comisie a PE pentru comerț internațional, INTA, va vota cu privire la CETA pe 24 
ianuarie 2017. 
Chiar dacă avizele comisiei INTA au doar caracter consultativ, discuțiile actuale din cadrul PE 
arată că este în continuare posibil să se influențeze rezultatul final. Totuși, influențarea comisiei 
INTA din cadrul PE va fi o provocare. Când EPSU și-a exprimat punctul de vedere în cadrul 
audierii cu privire la CETA, organizate de comisia INTA pe 12 octombrie 2016, mulți deputați 
europeni, precum și Comisia Europeană (CE), care a luat și ea cuvântul, nu au recunoscut că ar 
exista vreo problemă cu CETA. Raportorul INTA pentru CETA a argumentat că acordul ar fi 
benefic în special pentru cei săraci. EPSU a trimis o scrisoare de revenire membrilor comisiei 
INTA pentru a clarifica anumite puncte referitoare la serviciile publice, a se vedea 
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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În urma votului INTA, plenul Parlamentului European (adică toți deputații) vor vota asupra 
acordului, lucru programat pentru data de 1 februarie 2017. 
 
Cererea de acțiune 
Având în vedere timpul scurt rămas până la votul în cadrul comisiei INTA și cel al plenului 
Parlamentului European, vă rugăm să contactați deputații încă de acum (singuri, împreună cu alte 
sindicate afiliate EPSU, împreună cu confederația (confederațiile) dvs. și/sau cu organizațiile 
societății civile care au semnat și ele scrisoarea comună privind CETA din 28 noiembrie). Este 
important să-i vizăm pe acei deputați care ar putea fi receptivi la argumente suplimentare în 
sprijinul motivelor pentru care CETA este problematic. Social-democrații (S&D) sunt împărțiți cu 
privire la CETA, însă au elaborat recent „Zece principii progresive ale grupului S&D pentru a nouă 
eră a acordurilor comerciale” http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good. Acestea pot 
furniza o bază pentru „evaluarea comparativă” a CETA. Greenpeace a efectuat o analiză a 
principiilor grupului S&D, a se vedea http://www.greenpeace.org/eu-
unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/. 
 
Prima acțiune ar trebui să fie contactarea deputaților membri ai comisiei ENVI pentru a le 
cere sprijinul pentru  avizul ENVI cu privire la CETA, care va fi votat pe 12 ianuarie. 
Materialele EPSU pentru acțiunile de sprijin și de sensibilizare cu privire la CETA sunt disponibile 
pe site-ul EPSU http://www.epsu.org/CETA, dar nu ezitați să solicitați orice informații suplimentare 
care ar fi utile. Multe sindicate afiliate EPSU se opun acordului CETA, a se vedea 
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people pentru 
detalii despre diferitele acțiuni și activități. Este important de urmărit, deoarece multe sindicate 
afiliate folosesc idei și informații provenite de la alte sindicate afiliate, precum și de la secretariat. 
 
Lista deputaților europeni care votează în favoarea unei opinii juridice a Curții Europene de Justiţie 
(CEJ) arată cine ar putea fi împotriva tratatului actual, deși nu automat. 
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 
 
Aproximativ 90 de deputați ar trebui să-și schimbe votul conform acestei liste de vot, ceea ce 
înseamnă că ținta principală este grupul S&D. 
 
Până acum, doar 115 deputați s-au angajat să se opună acordului CETA, dar numărul lor se poate 
schimba semnificativ în săptămânile viitoare, având în vedere avizul comisiei EMPL (și viitorul aviz 
al comisiei ENVI). A se vedea https://stop-ttip.org/cetacheck/ 
 
Cel mai mare partid din Parlamentul European, Partidul Popular European (PPE) este net favorabil 
acordului CETA, însă noi credem că mulți membri naționali ai PPE ar trebui să fie mai receptivi la 
argumente privind democrația locală, rolul serviciilor publice în dezvoltarea durabilă, precum și 
principiile justiției și egalității în fața legii. 
 
Vă rugăm să ne țineți la curent cu rezultatele discuțiilor cu deputații europeni. Dezbaterile din 
cadrul workshop-ului EPSU/ETUI despre comerț și lobby, care a avut loc pe 8-9 decembrie 2016 
pentru sindicate afiliate EPSU din țări din Europa Centrală și de Est, au arătat că este important să 
fie elaborate și distribuite argumente. 
 
Informații actualizate pot fi găsite și la 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/
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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
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