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Przedstawiciele Unii Europejskiej i Kanady podpisali w dniu 30 października 2016 r. w Brukseli „Kompleksową
umowę gospodarczo-handlową pomiędzy Unią Europejską a Kanadą”.
W imieniu Unii Europejskiej dokument podpisali Prezydent Unii Europejskiej Donald Tusk, Przewodniczący Komisji
Europejskiej Jean Claude Juncker oraz Premier Słowacji Robert Fico (Słowacja aktualnie przewodniczy pracom
Rady Ministrów Unii Europejskiej). Ze strony Kanady dokument podpisał Premier Kanady Justin Trudeau. W
ceremonii podpisania umowy uczestniczyli także Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Polityki
Zagranicznej Federica Mogherini, Komisarz Europejska ds. Handlu Cecilia Malmstrom, Minister Spraw
Zagranicznych Kanady Stephane Dion oraz Minister Handlu Zagranicznego Kanady Chrystia Freeland. Umowa
podpisana została w ramach XVI Szczytu Unia Europejska-Kanada, w 40-tą rocznicę podpisania pierwszej umowy
ramowej pomiędzy Kanadą i Unią Europejską.
Ze względu na zastrzeżenia zgłaszane do dokumentu na etapie jego przygotowywania do podpisania ostatecznie
do umowy dołączony został dodatkowy dokument pn. Wspólny Instrument Interpretacyjny (ang.: Joint
Interpretative Instrument), który także został podpisany przez obie strony, ma moc prawnie wiążącą oraz
przedstawia wyjaśnienia obu stron odnośnie określonych zapisów umowy (dokument do pobrania poniżej).
W ramach Szczytu podpisana została również Umowa o strategicznym partnerstwie pomiędzy Kanadą a Unią
Europejską, zakładająca wzmocnienie dialogu politycznego i współpracy pomiędzy obu stronami, a także
Wspólna deklaracja XVI Szczytu Unia Europejska-Kanada (dokument do pobrania poniżej).
„Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kanadą” ma wejść w pełni w życie po
zakończeniu wewnętrznych procedur Unii Europejskiej oraz krajowych procedur ratyﬁkacyjnych wszystkich
krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Kanady. Ze względu jednak na znaczenie dokumentu dla rozwoju
współpracy gospodarczej pomiędzy Kanadą i Unią Europejską w celu przyspieszenia stosowania określonych
zapisów tej umowy zakładane jest tymczasowe wejście w życie tej umowy po wyrażeniu zgody na takie
rozwiązanie przez Parlament Europejski oraz po zatwierdzeniu umowy przez Radę Ministrów Unii Europejskiej i
Parlament Europejski (zakłada się, że tymczasowe stosowanie w/w umowy zacznie obowiązywać od 1 stycznia
2017 r.). Z tymczasowego stosowania mają być przy tym wyłączone niektóre z zapisów umowy (m.in. regulacje
dotyczące nowego sądu arbitrażowego oraz inne regulacje znajdujące się w kompetencji państw członkowskich
Unii Europejskiej) – wejdą one w życie dopiero po zakończeniu krajowych procedur ratyﬁkacyjnych przez
wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej i Kanadę.

***

Negocjacje „Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej” (ang. Comprehensive Economic and Trade
Agreement; CETA) oﬁcjalnie zakończone zostały w dniu 26 września 2014 r. Umowa ta ma stać się jednym z
najważniejszych porozumień handlowych na świecie i będzie pierwszą tego typu umową gospodarczą, jaką Unia
Europejska zawarła z innym krajem grupy G7.
Umowa ma doprowadzić do wzajemnego, szerszego otwarcia rynków Kanady i Unii Europejskiej. W szczególności
w przypadku dostępu do rynku kanadyjskiego zakłada ona m.in. zniesienie 98% barier celnych, otwarcie dostępu
do kanadyjskiego systemu zamówień publicznych, wprowadzenie ułatwień w podejmowaniu zatrudnienia w
Kanadzie dla określonych kategorii unijnych specjalistów (m.in. uznawanie posiadanych kwaliﬁkacji dla
architektów, księgowych czy inżynierów; ułatwione procedury podejmowania pracy dla pracowników czasowo
delegowanych do Kanady, możliwość delegowania pracowników w ramach świadczenia usług posprzedażowych,
serwisowych), wprowadzenie możliwości uznawania unijnych świadectw zgodności dla niektórych towarów
przemysłowych (m.in. urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zabawek, maszyn i urządzeń, sprzętu
pomiarowego), szersze otwarcie dostępu do rynku usług (dotyczy to zwłaszcza usług transportu morskiego).
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Umowa zakłada też wprowadzenie nowego mechanizmu rozstrzygania sporów sądowych pomiędzy inwestorami
a państwami inwestycji (sąd inwestycyjny), wzmocnienie w Kanadzie ochrony 143 towarów unijnych z
oznaczeniami pochodzenia regionalnego (tzw. geographical indications) oraz wzmocnienie ochrony praw
autorskich dla niektórych towarów / usług unijnych (m.in. praw audiowizulanych) w Kanadzie.
Szersze informacje o założeniach umowy CETA znaleźć można we wcześniejszych informacjach prezentowanych
na stronie WPHI Montreal, a także na stronie Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju RP.
Tekst umowy do pobrania na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu
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