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Standardy a hodnoty v dohodě CETA
Progresivní dohoda
pro udržitelný rozvoj
Dohoda CETA staví do centra svého zájmu člověka a životní prostředí
a pomůže EU zformulovat základní pravidla obchodu.
CETA je progresivní obchodní dohoda.
Zahrnuje jedny z nejsilnějších závazků, které
kdy byly v obchodní dohodě obsaženy, na
podporu pracovních práv, ochrany životního
prostředí a udržitelného rozvoje. CETA
integruje

Pracovní
práva

CETA zavazuje EU a Kanadu k
ratifikaci a účinnému provádění
základních úmluv Mezinárodní
organizace práce (MOP).

závazky EU a Kanady k uplatňování
mezinárodních pravidel týkajících se práv
pracovníků, ochrany životního prostředí
a opatření v oblasti změny klimatu.
A tyto povinnosti jsou závazné. Mají stejnou
právní sílu jako každé jiné ustanovení v této
dohodě.

Lesy, rybolov, akvakultura

V dohodě jsou zahrnuty také
závazky na podporu
udržitelného obhospodařování
lesů, řízení rybolovu
a akvakultury.
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Spolupráce
v oblasti udržitelného
rozvoje
V dohodě CETA se EU a Kanada
rovněž zavazují k tomu:
 spolupracovat v otázkách
týkajících se životního
prostředí a pracovních práv
souvisejících s obchodem
 účinně provádět všechny
ratifikované mnohostranné
dohody o životním
prostředí, které nyní
zahrnují i Pařížskou dohodu

Další
iniciativy

Ne soutěži
ve snižování standardů

Vymáhání a úloha
občanské společnosti

EU a Kanada se rovněž dohodly
na podpoře iniciativ
zaměřených na:
 sociální odpovědnost
podniků
 ekoznačky
 spravedlivý obchod
 energetickou účinnost
a využívání technologií
šetrných ke klimatu
 recyklace
 zboží a služby šetrné k
životnímu prostředí

Obě strany v dohodě CETA
rovněž souhlasí s tím, že růst
obchodu a investic by neměl
probíhat na úkor ochrany
životního prostředí a pracovních
práv.

Dohoda CETA připisuje zásadní
roli skupinám občanské
společnosti v EU a v Kanadě při
provádění závazků, jež byly v
dohodě přijaty.

EU a Kanada se naopak
zavázaly k tomu, že se
postarají o to, aby dohoda CETA
přispívala současně k zajištění
hospodářského růstu, sociálního
rozvoje a ochrany životního
prostředí.
.

Tyto závazky jsou vymahatelné
prostřednictvím plně
transparentního, povinného a
časově vymezeného postupu
pro řešení problémů, který
zahrnuje:
 vlády
 nezávislou skupinu
odborníků
 občanskou společnost
 Mezinárodní organizaci
práce.
Dohoda zahrnuje i ustanovení
o otevřeném přezkumu To
oběma stranám umožňuje:
 přezkoumat, jak skutečně
provádějí své přísliby v
praxi
 v případě potřeby revidovat
způsob, jakým vymáhají
jejich provádění.
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