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Skyddsåtgärder i Ceta
Sex sätt som Ceta
garanterar EU:s intresse på
I de senaste årens offentliga debatter om
handelsavtal figurerar många farhågor som
förs fram av:
 ledamöter i Europaparlamentet,
nationella parlament och regionala
församlingar
 EU:s regeringar
 fackföreningar, konsumentorganisationer,
miljöorganisationer och andra grupper i
civilsamhället.

Dessa farhågor omfattar centrala intressen
för EU. Ceta tar upp dem och skyddar dem,
och det gör även ett rättsliga bindande
dokument kallat den gemensamma
tolkningsinstrumentet.
Båda sidor är skyldiga att respektera detta
dokument när de genomför Ceta.

Cetas 6 viktigaste

skyddsåtgärder
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Känsliga ekonomiska
sektorer

Skyddade

Offentliga tjänster

Skyddade
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EU:s rätt att lagstifta

Skyddad

EU:s förmåga att
fastställa högre
standarder,
t.ex. för miljöskydd eller
livsmedelssäkerhet

Garanterad
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Försiktighetsprincipen

Bevarad

6

Handel främjas på ett
sätt som bevarar eller
ökar miljö- eller
arbetsrättsliga
standarder

Garanterad
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Känsliga
sektorer

Offentliga
tjänster

Ceta öppnar inte någon sidas marknad
för känsliga sektorer som t.ex. fjäderfä
och ägg. För nötkött, fläskkött och
sockermajs har EU erbjudit begränsade
tullfria kvoter.

Regeringarna i EU behåller helt
sin rätt att behålla ansvaret för
offentliga tjänster , och får själva
besluta exempelvis om hur de vill
att hälsovård eller utbildning ska
levereras.

Försiktighetsprincipen

Genom EU-lagstiftningen skyddas
EU-ländernas rätt att agera för att
skydda människor, djur och växter
eller miljön, vid en möjlig hälsorisk,
även när de vetenskapliga
analyserna inte är slutgiltiga.
EU-lagstiftningen, som EU:s
handelsavtal måste följa, innefattar
denna princip. I Ceta hänvisas också
till rätten att lagstifta och till
principerna som ligger till grund för
respektive parts lagstiftningssystem.

Rätten att
lagstifta
Enligt Ceta garanteras EU:s rätt att
tillämpa sina egna standarder på alla
varor och tjänster som säljs i EU.
All import från Kanada måste uppfylla
EU:s regler om:
 tekniska standarder
 konsumentsäkerhet
 miljöskydd
 djurhälsa och växtskydd
 livsmedelssäkerhet och genetiskt
modifierad organismer.

Framtida
standarder

Ingen kapplöpning
mot botten

Enligt Ceta får vi införa högre
standarder och skyddsnivåer för
produkt- och livsmedelssäkerhet,
arbetstagar- eller miljöskydd, om
vi så önskar.

Genom Ceta förhindras risken för en
”kapplöpning till botten” vad gäller
miljöstandarder och arbetsnormer.
Det hindrar regeringar från att
tillåta undantag från, eller att avstå
från att genomdriva, sina inhemska
lagar som ett sätt att uppmuntra
handel och investeringar.

I avtalet skyddas uttryckligen EUregeringarnas ”rätt att lagstifta”
både på dessa och andra
områden. Kapitlet om handel och
hållbar utveckling innefattar
dessa skyddsåtgärder.

Och våra lagstiftare kommer också i
fortsättningen att införa sådana regler.
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Genom Ceta främjas faktiskt praxis
gällande exempelvis företagens
sociala ansvar och transparens i
affärsverksamheten.



Skydd av investeringar
Området investeringar ingick som del i
kommissionens förhandlingsmandat: EUländerna ville att kommissionen skulle
förbättra EU-investerarnas tillgång till
den kanadensiska marknaden och
förhandla fram regler för att främja och
skydda investerare från EU.



Så Ceta ger skydd för investeringar och
befäster samtidigt regeringarnas rätt att
lagstifta i allmänhetens intresse, även om
dessa påverkar en utländsk investering.

EU och Kanada kommer att fortsätta att
samarbeta för att utveckla systemet med
investeringsdomstolar, i linje med de
åtaganden man har gjort i:

EU har ersatt den gamla formen av
tvistlösning mellan investerare och stat i
många av de nu gällande handelsavtalen
med ett nytt, förbättrat system med
investeringsdomstolar.









lagfarna, oberoende domare som är
bundna av en strikt uppförandekod,
domstolsförhandlingar för öppna
dörrar och offentliggöra dokument
som rör de olika målen,
tydligt angivna skäl som ger
investerare rätt att stämma en stat.

det gemensamma
tolkningsinstrumentet
själva avtalet.

Det nya systemet är bl.a. uppbyggt med
följande:
NYTT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VAD GÄLLER INVESTERINGAR I CETA SYSTEM FÖR
INVESTERINGSTVISTLÖSNING


EN PERMANENT DOMSTOL som utses i förväg av både EU och Kanada



SAMFÄLLDA ANSTRÄNGNINGAR med andra handelspartner för att inrätta en multilateral
domstol



INGA INTRESSEKONFLIKTER Domstolens ledamöter kan inte sitta på två stolar och samtidigt
arbeta som investeringsjurister



MED EN ÖVERKLAGAN går det att upphäva domstolens beslut om fel begåtts



STARKT SKYDD av rätten att lagstifta på alla statliga nivåer
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