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С настоящето, ние, долуподписаните организации на гражданското общество от Канада и 

Европа, изразяваме дълбоката си загриженост за всеобхватното икономическо и търговско 

споразумение (CETA) между ЕС и Канада. По време на дългия процес на преговори по 

споразумението и правната проверка, ние многократно посочвахме големи проблеми в 

текста на CETA. Предоставихме конкретни материали, които биха могли да предизвикат 

промяна към по-прозрачна и демократична търговска политика, в чиято основа е 

опазването на околната среда и основните права на хората. Но опасенията ни не бяха 

разгледани в CETA, подписано през октомври 2016 г. Ето защо заявяваме твърдото си 

противопоставяне на ратификацията на споразумението. 

 

Нашите възражения се споделят от все по-голям брой граждани от двете страни на 

Атлантика. Рекордните 3,5 милиона души от цяла Европа са подписали петиция срещу 

CETA и подобното на него споразумение, Трансатлантическото търговско и 

инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ.
1
 Над 2100 местни и регионални 

правителства са се обявили за свободни от TTIP и CETA.
2
 Конституционни искове за 

отхвърляне на CETA бяха подадени в Германия
3
 и Канада,

4
 а законността на спорните 

привилегии според CETA на чуждестранните инвеститори вероятно ще бъде изключена от 

Съда на Европейския съюз.
5 

 

От двете страни на Атлантическия океан, земеделски производители, синдикати, 

общественото здравеопазване, потребителски, екологични сдружения и сдружения за 

цифрови права, други неправителствени организации, както и малки и средни предприятия 

(МСП) са отхвърлили споразумението.
6
 През октомври 2016 г. четирите подфедерални 

белгийски правителства, разтревожени относно отрицателните въздействия на 

споразумението, и в частност неговата опасна „инвестиционна съдебна система“, почти 

спряха федералното си правителство да подпише CETA. 

 

Въпреки противоречията, канадското правителство и институциите на ЕС се опитват да 

ускорят ратификацията на CETA. В Канада, законодателството, което ще доведе 

споразумението до влизане в сила, вече е въведено, без да се допуска време за каквото и да 

е  публично обсъждане на окончателното споразумение. Също така изглежда, че 

Европейският парламент е готов да съкрати вътрешните си консултации, като по този 

начин ще ограничи дебата за ратифициране на дългия 1600 страници текст на CETA.  След 

това, големи части от споразумението ще влязат в сила временно - дълго преди 

парламентите на всички 28 страни-членки на ЕС да са изразили мнението си. 

 

За да получат подкрепа за ратификацията на CETA и да разсеят опасенията, в последните 

месеци към текста бяха добавени множество декларации. Но нито буква от текста на CETA 

не беше променена след като окончателната му версия беше публикувана в началото на 

2016 г. А придружаващите декларации, включително „Съвместен тълкувателен 

инструмент“ на ЕС и Канада , не направиха нищо, за да решат проблемите, произтичащи от 

проблематичния текст на CETA, като показаха експертите.
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Ние искаме да подчертаем някои от основните си притеснения относно споразумението 

като е подписано: 

 



 CETA би дало право на хиляди корпорации да съдят правителства във връзка със 

законни и недискриминационни мерки за защита на хората и планетата. Нищо в 

споразумението или придружаващите декларации няма да спре корпорациите да 

използват правата на инвеститорите според CETA да оказват натиск върху хората, 

вземащи решенията, да избягват приемането на разпоредби,защитаващи обществения 

интерес, например за справяне с промените в климата. CETA дори оставя отворена 

вратичка за „компенсиране“ на корпорациите за нереализирани бъдещи печалби, когато 

определена промяна в политиката засегне техните инвестиции. CETA е далеч от 

„радикално“ реформиране на процеса за уреждане на спорове между инвеститорите и 

държавата, като го разширява и утвърждава.
8 

 Инвестиционната съдебна система на CETA (ICS) дава силно изпълними права на 

инвеститорите - но не и съответните задължения. Тя не дава възможност на 

граждани, общности или синдикати да предявят иск, когато дадена компания наруши 

правила за околната среда, труда, здравеопазването, безопасността или други. Тя 

рискува да бъде несъвместима със законодателството на ЕС, понеже създава  

паралелна правна система, позволяваща на инвеститорите да заобикалят 

съществуващите съдилища. ICS е дискриминационна, понеже предоставя права на 

чуждестранните инвеститори, които не се предоставят нито на гражданите, нито 

на местните инвеститори.
9 

 В рязък контраст с правата за корпорации, разпоредбите на CETA относно трудовите 

права и устойчивото развитие не могат да се прилагат ефективно чрез санкции. Те 

остават празни декларации без отношение към опасностите, които се крият в други 

глави в споразумението относно правата на работниците, защитата на околната среда и 

мерките за смекчаване на промените в климата.
10 

 CETA силно ограничава способността на правителствата да създават, разширяват 

и регулират обществените услуги и да отменят неуспешни либерализации и 

приватизации. CETA е първото споразумение на ЕС, което превръща в правило 

либерализацията на услугите, а в изключение - регулирането на обществения интерес. 

Това заплашва достъпа на хората до висококачествени услуги като водоснабдяване, 

транспорт, социални грижи и здравеопазване, както и опитите за предоставяне на 

обществени услуги, в съответствие с целите на обществения интерес.
11 

 Независимо проучване на икономическите ефекти на CETA предвижда, че в Канада и 

Европа ще бъдат загубени работни места, икономическият растеж ще е по-бавен, 

отколкото без споразумението, а малкото увеличение на приходите ще отива предимно 

в собствениците на капитали - а не към работниците. В резултат се очаква 

неравенството да бъде по-високо със CETA, отколкото без споразумението.
12 

 CETA прави Канада и ЕС по-уязвими по отношение на финансовите кризи чрез 

допълнително либерализиране на финансовите пазари и силно ограничаване на 

реформите, насочени към премахване на основните причини за финансовата 

нестабилност и осигуряване на по-добра защита на потребителите и на икономиката 

като цяло.
13 

 CETA би увеличила разходите за лекарства с рецепта в Канада с поне $850 милиона 

на година (€583 милиона). То ще повлияе отрицателно върху основните права, като 

например правото на поверителност и защита на данните и ще ограничи способността 

на ЕС и Канада да възстановят прекомерни права върху интелектуалната собственост 

(IPR), които ограничават достъпа до знания и иновации. Някои IPRs в CETA са 

подобни на текста на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), 

което бе отхвърлено от Европейския парламент през 2012 г.
14 



 Правилата на CETA относно регулаторното сътрудничество и вътрешното регулиране 

ще поставят допълнителни тежести върху регулаторните органи и ще засилят ролята на 

корпоративните лобисти в процеса на вземане на решения, което потенциално ще 

подкопае значително изработването на политики в обществен интерес.
15 

 От двете страни на Атлантика, CETA би изложило земеделските производители на 

конкурентен натиск, който подкопава препитанието им с малка печалба за 

потребителите; би увеличило корпоративния контрол върху семената; би попречило на 

политики за закупуване на местни храни; и би заплашило високите стандарти за 

преработка и производството на храните, подкопавайки усилията за насърчаване на 

устойчиво селско стопанство.
16 

 Предпазните мерки за защита на потребителите, общественото здраве и околната 

среда биха могли да бъдат оспорени според CETA, въз основа на твърдения, че са 

прекалено обременяващи, не са „научно обосновани“ или са маскирани търговски 

бариери.  Нищо в текста на CETA или придружаващите го декларации не защитава 

ефективно ролята на принципа за предпазливост в европейската регулаторна политика, 

докато някои раздели дори се позовават на противоречащи си принципи.
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CETA е резултат на до голяма степен таен процес на преговори между предишното 

канадско правителство и предишната Европейска комисия. Окончателният текст на CETA 

и приложените декларации игнорират почти всички разумни и много конкретни 

изменения, предложени от гражданското общество
18

 за справяне с недостатъците на 

споразумението. Най-скорошните опити за повторно откриване на преговорите от 

правителството на региона Валония в Белгия бяха блокирани. Сега е възможна само 

опцията „приемете го или го оставете“, вот с „да“ или „не“ за споразумението от 1600 

страници. 

 

Ние призоваваме: 

 Европейския парламент, канадския парламент, както и националните, провинциалните 

и регионалните парламенти, които имат право на глас за ратифицирането, да защитават 

правата и интересите на хората, които те представляват срещу заплахите от CETA, като 

гласуват против ратификацията на споразумението; 

 многото общински и други регионални и провинциални правителства, които са 

повдигнали опасения относно CETA, да изразят мнението си в процеса по 

ратификация; 

 тези страни да започнат задълбочени, демократични консултации, включително с 

гражданското общество, върху основите на нова, справедлива и устойчива търговска 

програма. 

 

В момента CETA не е прогресивно търговско споразумение. Би било грешка да се приеме 

този договор с неговите множество обезпокоителни клаузи като модел за бъдещи 

споразумения. CETA е назадничава и още по-натрапчива версия на старата програма за 

свободна търговия, проектирана от и за най-големите мултинационални компании в света. 

Имаме нужда от промяна на парадигмата към прозрачна и приобщаваща търговска 

политика, основана на нуждите на хората и нашата планета. Ратифицирането на CETA ще 

ни отдалечи много от тази много необходима промяна. 

                                                        
1 Интерактивна карта на Европейската инициатива срещу TTIP и CETA 

2 Зони без TTIP и CETA в Европа 

3 Информация за конституционния иск за отхвърляне на CETA в Конституционния съд на 

Германия 

4 Конституционен иск за отхвърляне на CETA във Федералния съд на Канада 

http://stop-ttip.org/
ttps://www.ttip-free-zones.eu/
https://www.ceta-verfassungsbeschwerde.de/
https://www.ceta-verfassungsbeschwerde.de/
http://www.comer.org/content/CETA.pdf


                                                                                                                                                                                    
5 Вижте, например: Инвестиционната съдебна система на CETA ще бъде разгледана от Съда на 

Европейския съюз 

6 Вижте, например: Граждански организации призовават европейските правителства да отхвърлят 

споразумението CETA; Съвместно изявление на Канадския търговски съюз за CETA; Малки и 

средни предприятия от цяла Европа призовават европейските правителства да отхвърлят 

споразумението CETA 

7 Вижте, например: Голямата измама CETA; Съвместната тълкувателна декларация/текст между 

ЕС и Канада относно CETA; CETA ще бъде подписано без промяна, но е по-малко вероятно да 

бъде ратифицирано след съпротивата на Валония 

8 Вижте, например: CETA- Търгуване на демокрацията 

9 Вижте, например: Зомбито ISDS. Преименувана на IC, правата на корпорациите да съдят 

държави отказват да изчезнат 

10 Вижте, например: „Трудови права“ в: Разбиране на CETA 

11 Вижте, например: CETA и обществените услуги 

12 CETA без маска за очите: как орязването на „търговските разходи и други“ ще доведе до 

безработица, неравенство и загуба на социална сигурност 

13 Вижте, например: „Главата за финансови услуги: Изкуствено повишаване на печалбите на 

банките за сметка на гражданите“, в Разбиране на CETA 

14 Вижте, например: Прилики между ACTA и CETA; Търговия и поверителност:  Усложнени 

приятелства? Как да се постигне защита на данните в споразуменията за свободна търговия?; и 

„Патенти, авторското право и иновации“ и „Специфични за Канада опасения“, в Разбиране на 

CETA 

15 Вижте, например: „Ограничаване на това как и какво регулира правителството“ и „Повече 

сътрудничество за по-малко регулация“, в Разбиране на CETA; и Писмо на CIEL до министър-

председателя Magnette 

16 Вижте, например: „Заплахата от CETA за селскостопанските пазари и качеството на храните“, в 

Разбиране на CETA 

17 CETA, TTIP и принципа на предпазливост на ЕС 

18 За примери за конкретни изменения, предложени от синдикати и екологични организации, 

вижте: Протокол за уреждане на спорове и институционални механизми за търговия и 

устойчиво развитие и търговски и трудови разпоредби; Разбиране на предоставянето на 

обществени услуги и поръчки; Протокол за защита на инвестициите; Разбиране на принципа за 

предпазливост; Предложения на BUND за изменения в областта на обществените услуги, 

принципа за предпазливост и насърчаването на енергията от възобновяеми източници 

http://europeanlawblog.eu/?p=3411
http://europeanlawblog.eu/?p=3411
https://www.etuc.org/press/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement#.WBm6-YVXKXS
https://www.etuc.org/press/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement#.WBm6-YVXKXS
http://www.nupge.ca/content/13125/joint-canadian-trade-union-statement-ceta
https://corporateeurope.org/international-trade/2016/11/great-ceta-swindle
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2850281
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2850281
http://behindthenumbers.ca/2016/10/28/ceta-signed-unchanged-less-likely-ratified-wallonian-resistance/
http://behindthenumbers.ca/2016/10/28/ceta-signed-unchanged-less-likely-ratified-wallonian-resistance/
https://corporateeurope.org/pressreleases/2016/09/ceta-deal-could-help-investors-attack-public-interest-safeguards-new-report
https://corporateeurope.org/international-trade/2016/02/zombie-isds
https://corporateeurope.org/international-trade/2016/02/zombie-isds
http://www.dgb.de/themen/++co++a5c00b1c-4d88-11e6-9754-525400e5a74a
http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/ceta_simulations.html
http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/ceta_simulations.html
https://edri.org/files/CETA_ACTA_similarities.pdf
http://www.ivir.nl/publicaties/download/1807
http://www.ivir.nl/publicaties/download/1807
http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2016/10/CIEL-letter-to-Mr.-Magnette.pdf
http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2016/10/CIEL-letter-to-Mr.-Magnette.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/Themen/TTIP_Freihandel/Dokumente/2016-06-21_foodwatch-study_precautionary-principle.pdf
http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/ceta_amendement_4of4_protocol_labour_sustainability.pdf
http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/ceta_amendement_4of4_protocol_labour_sustainability.pdf
http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/ceta_amendement_1of4_understanding_services.pdf
http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/ceta_amendement_1of4_understanding_services.pdf
http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/ceta_amendement_3of4_understanding_precautianary_principle.pdf
http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/ceta_amendement_3of4_understanding_precautianary_principle.pdf
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/umweltschutz_international/161011_bund_umweltschutz_international_ceta_offener_brief.pdf
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/umweltschutz_international/161011_bund_umweltschutz_international_ceta_offener_brief.pdf

