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Joi, 21 septembrie 2017, Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Uniunea Europeană (UE) și Canada va intra în vigoare, cu titlu
provizoriu. Acesta le oferă companiilor europene noi oportunități de export către Canada, iar eliminarea taxelor vamale la majoritatea produselor
tranzacționate între UE și Canada ar putea duce la economii anuale de aproape 600 milioane euro.

20/09/2017
Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: „Lucrurile sunt pe cale să se schimbe pentru exportatorii noștri. Intrarea în vigoare provizorie a
acordului le va permite companiilor și cetățenilor din UE să înceapă imediat să beneficieze de avantajele sale. Acest lucru reprezintă un semnal pozitiv pentru
economia mondială, având potențialul de a stimula creșterea economică și de a crea locuri de muncă.. CETA este un acord modern și inovator, care reflectă
angajamentul nostru de a promova schimburi comerciale libere și echitabile, bazate pe valori. El contribuie la modelarea globalizării și a regulilor care guvernează
comerțul mondial. În plus, CETA subliniază fermul nostru angajament de a promova dezvoltarea durabilă și protejează capacitatea guvernelor noastre de a
reglementa în interes public. Acest acord consolidează, de asemenea, într-o largă măsură, relațiile noastre cu Canada, un partener și un aliat strategic cu care
avem legături istorice și culturale profunde."

Printre efectele CETA pot fi enumerate:

eliminarea taxelor vamale la 98% dintre produsele (liniile tarifare) tranzacționate între UE și Canada;
cel mai bun acces acordat vreodată unor companii din afara Canadei la piața achizițiilor publice din această țară (la nivel federal, provincial și municipal);
avantaje în special pentru companiile mai mici, cel mai puțin în măsură să suporte costurile birocratice implicate de exportul către Canada;
noi oportunități pentru agricultorii și producătorii de alimente europeni, protejând totodată pe deplin sectoarele sensibile ale UE - 143 de „indicații
geografice” din UE, ce vor beneficia de protecție în Canada;
posibilitatea oferit consumatorilor europeni de a alege dintr-o mai mare varietate de produse și servicii, care respectă standardele europene;
o mai mare securitate juridică în domeniul economiei serviciilor, o mai mare mobilitate pentru angajații companiilor și un cadru care să permită
recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale.

Etape următoare

CETA va fi implementat integral de îndată ce va fi ratificat de toate statele membre UE în conformitate cu cerințele constituționale ale fiecăruia. După ce va intra
pe deplin în vigoare, actualul mecanism de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) va fi înlocuit cu un sistem jurisdicțional nou și ameliorat în
materie de investiții, care va fi totodată transparent și nu se va baza pe instanțe ad-hoc.

Context

Contextul relației dintre UE și Canada este prevăzut în Acordul de parteneriat strategic, care permite o cooperare consolidată în domenii strategice de interes și
responsabilitate comune, cum ar fi clima, securitatea și politica externă și de securitate. Acordul de parteneriat strategic a fost aplicat cu titlu provizoriu începând
cu 1 aprilie 2017 și, alături de CETA, permite o aprofundare și mai mare a relațiilor dintre UE și Canada.


