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În numele organizațiilor semnatare din societatea civilă din Canada și Europa, ne exprimăm 

profunda îngrijorare cu privire la Acordul Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) între UE 

și Canada. Pe parcursul procesului îndelungat de negociere și de avizare juridică a acordului, am 

atras atenția în mod repetat asupra unor probleme majore din textul CETA. Am trimis sugestii 

concrete, care ar fi putut declanșa o trecere către o politică comercială mai transparentă și mai 

democratică, axată pe protecția mediului și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Însă, 

preocupările noastre nu și-au găsit răspuns în textul CETA semnat în octombrie, 2016. Acesta 

este motivul pentru care ne declarăm ferm împotriva ratificării acordului. 

 

Obiecțiile noastre sunt împărtășite de un număr tot mai mare de cetățeni de pe ambele maluri ale 

Atlanticului. Un număr record de 3,5 milioane de oameni din toată Europa au semnat o petiție 

împotriva CETA și împotriva acordul similar de Parteneriat Transatlantic pentru Comerț și 

Investiții între UE și SUA.
1
 Peste 2.100 de administrații locale și regionale s-au declarat zone 

libere de TTIP și CETA.
2
 S-au depus contestații de neconstituționalitate împotriva CETA în 

Germania
3
 și în Canada

4
, iar Curtea de Justiție a Uniunii Europene va trebui probabil să se 

pronunțe în privința legalității controversatelor privilegii pentru investitorii străini instituite de 

CETA.
5 

 

Pe ambele maluri ale Atlanticului, acordul a fost respins de fermieri, sindicate, grupuri din 

domenii precum sănătate publică, consumatori, mediu și drepturi digitale, diferite ONG-uri, 

precum și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).
6
 În luna octombrie 2016, patru administrații 

subfederale din Belgia, îngrijorate de impactul negativ al acordului și, în special, al „sistemului 

Curții de Arbitraj pentru Investiții” introdus de acord aproape au împiedicat guvernul federal să 

semneze CETA. 

 

În ciuda controverselor, guvernul canadian și instituțiile UE încearcă să accelereze ratificarea 

CETA. În Canada, a fost introdusă deja o lege prin care acordul intră în vigoare, fără să se 

prevadă timp pentru o consultare publică cu privire la textul final al acordului. Și Parlamentul 

European pare decis să-și reducă procesele de consultare internă, limitând astfel dezbaterea 

asupra ratificării textului CETA care cuprinde 1600 de pagini. Apoi, o mare parte din acord ar 

urma să intre în vigoare provizoriu, cu mult înainte ca parlamentele celor 28 de state membre ale 

UE să aibă vreun cuvânt de spus. 

 

Pentru a ralia sprijin pentru ratificarea CETA și pentru a domoli îngrijorările, în ultimele luni, s-

au anexat numeroase declarații la textul acordului. Însă nu s-a modificat nicio literă din textul 

CETA de la publicarea versiunii finale la începutul anului 2016. Iar declarațiile anexate, printre 

care se numără și un „Instrument de interpretare comun” UE - Canada, nu contribuie la 

soluționarea problemelor create de textul problematic al CETA, după cum au demonstrat 

experții.
7 

 

Ținem să subliniem câteva dintre preocupările noastre fundamentale cu privire la acordul în 

forma semnată: 

 
 CETA ar abilita mii de corporații să dea în judecată guvernele pentru măsuri legitime și 

nediscriminatorii de a proteja oamenii și planeta. Nicio dispoziție din acord sau din 

declarațiile anexate nu ar împiedica corporațiile să se folosească de drepturile de investitor 



conferite de CETA pentru a intimida factorii de decizie să se abată de la reglementările de 

interes public, de exemplu, privind combaterea schimbărilor climatice. CETA lasă chiar loc 

pentru „compensarea” corporațiilor pentru profituri viitoare nerealizate atunci când o 

schimbare în politici le afectează investițiile. CETA nu numai că nu reformează „radical” 

procesul de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat, ci îl extinde și îl consolidează.
8 

 Sistemul Curții de Arbitraj pentru Investiții (ICS) din CETA acordă investitorilor drepturi 

cât se poate de executorii, dar nicio obligație aferentă. Nu permite cetățenilor, comunităților 

sau sindicatelor să introducă o acțiune în instanță când o companie încalcă reglementările de 

mediu, de drept al muncii, de sănătate, de siguranță sau de altă natură. Riscă să fie 

incompatibil cu legislația UE, deoarece creează un sistem juridic paralel, permițând 

investitorilor să ocolească instanțele existente. ICS este un sistem discriminatoriu, deoarece 

acordă investitorilor străini drepturi care nu sunt disponibile nici cetățenilor, nici 

investitorilor naționali.
9 

 În puternic contrast cu drepturile corporațiilor, dispozițiile CETA privind drepturile 

lucrătorilor și dezvoltarea durabilă nu pot fi puse în aplicare eficient prin sancțiuni. 

Acestea rămân declarații goale fără nicio incidență asupra pericolelor pe care alte capitole din 

acord le prezintă la adresa drepturilor lucrătorilor, a protecției mediului și a măsurilor de 

combatere a schimbărilor climatice.
10 

 CETA limitează drastic capacitatea guvernelor de a crea, extinde și reglementa serviciile 

publice și de a abroga liberalizările și privatizările eșuate. CETA este primul acord UE 

care transformă liberalizarea serviciilor în regulă și reglementarea în interesul public în 

excepție. Acest lucru periclitează accesul populației la servicii de înaltă calitate, cum ar fi apă, 

transport, servicii sociale și de sănătate, precum și încercările de a furniza servicii publice în 

conformitate cu obiectivele de interes public.
11 

 Un studiu independent privind impactul economic al CETA preconizează că vor dispărea 

locuri de muncă în Canada și în Europa, creșterea economică va fi mai lentă decât în lipsa 

acordului, iar creșterile de venituri destul de mici vor merge în mod copleșitor la proprietarii 

de capital, nu la lucrători. În consecință, dacă CETA intră în vigoare, se așteaptă să crească 

inegalitatea comparativ cu situația contrară.
12 

 Cu CETA, Canada și UE devin mai vulnerabile la crize financiare prin accentuarea 

liberalizării piețelor financiare și prin limitarea gravă a reformelor menite să înlăture 

principalele cauze ale instabilității financiare și să asigure o mai bună protecție a 

consumatorilor și a economiei în ansamblu.
13 

 CETA ar mări costul medicamentelor canadiene pe bază de rețetă cu cel puțin 850 de 

milioane de CAD (583 de milioane de euro) pe an. Ar avea un impact negativ asupra 

drepturilor fundamentale, cum ar fi dreptul la confidențialitate și la protecția datelor, și ar 

limita capacitatea UE și a Canadei de a respinge drepturile de proprietate intelectuală (IPR) 

excesive, care limitează accesul la cunoaștere și inovația. Unele dintre prevederile privind 

IPR din CETA sunt foarte similare cu textul Acordului Comercial de Combatere a 

Contrafacerii (ACTA), care a fost respins de Parlamentul European în 2012.
14 

 Normele CETA privind cooperarea în materie de reglementare și privind reglementările 

interne vor îngreuna și mai mult sarcina autorităților de reglementare și vor consolida rolul 

activiștilor corporatiști în procesul de elaborare a politicilor, având potențialul de a submina 

elaborarea politicilor în interes public atât de necesare.
15 

 De ambele părți ale Atlanticului, CETA ar expune agricultorii la presiuni concurențiale care le 

subminează nivelul de trai în schimbul unui câștig minor pentru consumatori; ar mări 

controlul corporativ asupra semințelor; ar obstrucționa politicile de cumpărare a alimentelor 



locale; și ar amenința standardele ridicate privind procesarea și producerea produselor 

alimentare, subminând eforturile de promovare a unei agriculturi durabile.
16 

 Măsurile de precauție pentru protejarea consumatorilor, a sănătății publice și a 

mediului ar putea fi contestate în conformitate cu CETA, invocându-se că sunt excesiv de 

împovărătoare, „neștiințifice” sau bariere comerciale camuflate. Nimic din textul CETA sau 

din declarațiile anexate nu protejează eficient rolul principiului precauției în cadrul politicii 

europene de reglementare, iar unele secțiuni fac referire chiar la principii contrare.
17 

 

CETA este rezultatul unui proces de negocieri în mare parte secret între guvernul canadian 

anterior și Comisia Europeană anterioară. Textul final al CETA și declarațiile anexate trec cu 

vederea aproape toate modificările rezonabile și foarte precise propuse de societatea civilă
18

 

pentru a remedia deficiențele acordului. Cele mai recente încercări de a redeschide negocierile, de 

către administrația regiunii Valonia din Belgia, au fost blocate. Acum, este posibil numai un vot 

pentru sau împotriva acordului de 1600 de pagini. 

 

Îndemnăm: 

 Parlamentul European, Parlamentul Canadian, precum și parlamentele naționale, forurile 

provinciale și regionale, care au un cuvânt de spus în ratificarea acordului, să protejeze 

drepturile și interesele cetățenilor pe care îi reprezintă împotriva amenințărilor reprezentate de 

CETA votând împotriva ratificării acordului; 

 numeroasele administrații municipale, regionale și provinciale care și-au exprimat îngrijorarea 

în privința CETA să-și facă auzite vocile în procesul de ratificare; 

 aceste părți să înceapă o consultare democratică aprofundată, inclusiv a societății civile, în 

baza unei agende comerciale noi, echitabile și durabile. 

 

În forma actuală, CETA nu este un acord comercial progresiv. Ar fi o greșeală să se adopte acest 

tratat, cu multiplele sale prevederi îngrijorătoare, ca un model pentru acordurile viitoare. CETA 

este o versiune retrogradă și chiar mai intruzivă a vechii agende de liber schimb concepute de 

către și în favoarea celor mai mari companii multinaționale din lume. Avem nevoie de o 

schimbare de paradigmă spre o politică comercială transparentă și incluzivă axată pe nevoile 

oamenilor și ale planetei noastre. Ratificarea CETA ne va îndepărta și mai mult de această 

schimbare atât de necesară. 

                                                        
1 Harta interactivă a Inițiativei europene împotriva TTIP și CETA 

2 Zone libere de TTIP și CETA în Europa 

3 Informații privind contestația de neconstituționalitate împotriva CETA la Curtea Constituțională din 

Germania 

4 Contestația de neconstituționalitate împotriva CETA la Curtea Federală a Canadei 

5 A se vedea, de exemplu: Sistemul Curții de Arbitraj pentru Investiții din CETA urmează să fie judecat 

de către CEJ 

6 A se vedea, de exemplu: Grupuri din societatea civilă solicită guvernelor europene să respingă acordul 

CETA; Declarație comună a sindicatelor canadiene privind CETA; Întreprinderile mici și mijlocii din 

întreaga Europă solicită guvernelor europene să respingă acordul CETA 

7 A se vedea, de exemplu: Marea escrocherie CETA; Declarația/Instrumentul de interpretare comun UE - 

Canada privind CETA; CETA urmează să fie semnat neschimbat, dar este mai puțin probabil să fie 

ratificat după opoziția Valoniei 

8 A se vedea, de exemplu: CETA - Comerțul cu democrația 

9 A se vedea, de exemplu: Sistemul zombie ISDS. Redenumit ICS, dreptul corporațiilor de a da în 

judecată statele refuză să dispară 

10 A se vedea, de exemplu: „Drepturile lucrătorilor”, în: Să înțelegem CETA 

11 A se vedea, de exemplu: CETA și serviciile publice 

12 CETA fără obloane: cum duc scăderile „costurilor comerciale și multe altele” la șomaj, inegalitate și 

scăderea bunăstării 
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ttps://www.ttip-free-zones.eu/
https://www.ceta-verfassungsbeschwerde.de/
https://www.ceta-verfassungsbeschwerde.de/
http://www.comer.org/content/CETA.pdf
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
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http://kmu-gegen-ttip.de/content/download/1643/41033/file/2016%2009%2023%20SME%20against%20CETA_TTIP%20press%20release.pdf
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
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2016/09/Making_Sense_of_CETA_2016.pdf
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


                                                                                                                                                                                    
13 A se vedea, de exemplu: „Capitolul privind serviciile financiare: umflarea profiturilor băncilor în 

detrimentul cetățenilor”, în Să înțelegem CETA 

14 A se vedea, de exemplu: Similarități ACTA - CETA; Comerț și confidențialitate: Coabitare 

complicată? Cum creăm acorduri de liber schimb fără a compromite protecția datelor?; și „Brevete, 

drepturi de autor și inovație” și „Preocupări specifice Canadei” în Să înțelegem CETA 

15 A se vedea, de exemplu: „Limitarea modului și obiectului reglementărilor guvernamentale” și „Mai 

multă cooperare pentru mai puțină reglementare” în Să înțelegem CETA; și Scrisoarea CIEL către 

ministrul-președinte Magnette 

16 A se vedea, de exemplu: „CETA amenință piețele agricole și calitatea produselor alimentare”, în Să 

înțelegem CETA 

17 CETA, TTIP și principiul precauției în UE 

18 Pentru exemple de modificări concrete înaintate de sindicate și de organizații de mediu, a se vedea: 

Protocolul privind soluționarea litigiilor și mecanismele instituționale pentru comerț și dezvoltarea 

durabilă și dispozițiile privind comerțul și drepturile lucrătorilor; Să înțelegem dispoziția privind 

furnizarea și achiziția de servicii publice; Protocolul privind protecția investițiilor; Să înțelegem 

principiul precauției; Propunerile BUND de modificări privind serviciile publice, principiul precauției 

și promovarea energiei regenerabile 
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http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2016/10/CIEL-letter-to-Mr.-Magnette.pdf
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https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2016/09/Making_Sense_of_CETA_2016.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
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file://///Library/Mail%20Downloads/Protocol%20on%20Investment%20Protection
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http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/ceta_amendement_3of4_understanding_precautianary_principle.pdf
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