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BEKNOPTE MOTIVERING 

De CETA moet als doorslaggevend eindresultaat het creëren van fatsoenlijke banen, 

evenwichtige loonsverhogingen en uitgebreidere ondernemersmogelijkheden hebben. Wat het 

scheppen van fatsoenlijke banen betreft duiden empirische gegevens op grond van 

praktijkmodellen in het beste geval op een marginale totale toename van de werkgelegenheid 

in de EU met niet meer dan 0,018 % gedurende een uitvoeringsperiode van 6 tot 10 jaar. 

Bovendien voorspellen recente studies waarin van dergelijke modellen gebruik wordt 

gemaakt dat in de gehele EU 204 000 reële banen verloren zullen gaan, waarvan 45 000 in 

Frankrijk, 42 000 in Italië en 19 000 in Duitsland. Voorts laat de 

duurzaamheidseffectbeoordeling van 2011 aanzienlijke sectorale ontwrichtingen zien, die 

uiteindelijke zullen leiden tot langetermijnwerkloosheid. 

Wat de lonen betreft is aangetoond dat de overeenkomst zal bijdragen tot een vergroting van 

de inkomenskloof tussen ongeschoolde en geschoolde werknemers, met een toename van de 

ongelijkheden en sociale spanningen tot gevolg. Bovendien worden aanzienlijke 

herverdelingseffecten ten aanzien van het nationaal inkomen voorspeld, hetgeen in de EU zou 

resulteren in een stijging van 0,66 % ten gunste van kapitaalbezitters en dus zou bijdragen aan 

een verergering van de sociale ontwrichting. 

De overeenkomst bevat geen enkel hoofdstuk met specifieke maatregelen om kmo's te 

ondersteunen. Op dit moment zijn er 20,9 miljoen kmo's in de EU (waarvan 93 % met minder 

dan 10 werknemers), maar slechts 619 000 van deze kmo's exporteren naar buiten de EU. In 

de geliberaliseerde omgeving die met de CETA wordt geschapen, zullen dergelijke kmo's 

worden blootgesteld aan de volledige concurrentiekracht van grote Noord-Amerikaanse 

transnationale bedrijven, zodat de 90 miljoen banen die deze kmo's verschaffen (67 % van de 

totale werkgelegenheid) in gevaar worden gebracht. 

Ondanks het feit dat de CETA een speciaal hoofdstuk bevat over handel en arbeid is er sprake 

van een duidelijke ongelijkheid tussen de beoogde mate van bescherming voor investeerders 

en voor arbeidsbelangen en - rechten. De privilegieerde status die investeerders met het ICS-

systeem toebedeeld krijgen staat in schril contrast met het raadplegingsmechanisme dat 

beoogd wordt om arbeidsbelangen en -rechten te beschermen. 

Bovendien heeft Canada het IAO-Verdrag betreffende het recht zich te organiseren en 

collectief te onderhandelen tot op heden niet geratificeerd, terwijl een sanctiesysteem voor 

gevallen van schending van arbeids- en sociale rechten en -regelgeving nog steeds ontbreekt. 

Het is aangetoond dat wanneer de Noord-Noord-handel wordt bevorderd, de handel met 

ontwikkelingslanden, in dit geval hoofdzakelijk Afrika, zal afnemen. Dit is bijzonder 

schadelijk gezien de absolute noodzaak om de verwezenlijking van de VN-doelstellingen 

inzake duurzame ontwikkeling voor 2030 te bevorderen als enige manier om de groeiende 

ongelijkheid tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden tegen te gaan en de snel toenemende 

migratiedruk te beteugelen. 

Er bestaat nog steeds ernstige twijfel over de verenigbaarheid van de ICS-clausule met 

bestaande EU-wetgeving alsook over het beginsel van voorlopige toepassing. 

voelt zich er derhalve toe gedwongen de Commissie internationale handel te verzoeken haar 

goedkeuring aan de overeenkomst te onthouden. 
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Commissie internationale handel het Parlement aan te bevelen om te weigeren zijn 

goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting 

van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de 

Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds. 
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