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ΘΔΜΑ:  Κφρωςη από Bundestag τησ Συμφωνίασ CETA-ελεφθερου εμπορίου ΕΕ-Καναδά 

 
Στθν κφρωςθ τθσ CETA, τθσ ςυμφωνίασ ελεφκερου εμπορίου τθσ ΕΕ με τον Καναδά, προχϊρθςε θ 
Bundestag με 559 ψιφουσ υπζρ και 110 κατά. Η ευρεία πλειοψθφία υπζρ τθσ CETA εξαςφαλίςτθκε 
χάρθ ςτισ ψιφουσ των τριϊν ςυγκυβερνϊντων κομμάτων (SPD/Σοςιαλδθμοκρατϊν, Πράςινων και 
FDP/Φιλελεφκερων) και τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ (CDU/CSU). 
  
Η CETA ζχει τεκεί ςε προςωρινι μερικι εφαρμογι ιδθ από το 2017 αλλά ακόμθ εκκρεμοφν οι εκνικζσ 
διαδικαςίεσ κφρωςθσ ςε 10 κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ. Οι αντιδράςεισ του γερμανικοφ επιχειρθματικοφ 
κόςμου ςτθν ωσ άνω εξζλιξθ ιταν κετικζσ, με αρκετζσ επικρίςεισ για τθ μεγάλθ κακυςτζρθςθ τθσ 
διαδικαςίασ κφρωςθσ. Ο Πρόεδροσ του Συνδζςμου Γερμανϊν Βιομθχάνων/BDI, S. Russwurm ανζφερε 
χαρακτθριςτικά ότι το «κακυςτερθμζνο βιμα» που ζγινε με τθν κφρωςθ τθσ CETA κα πρζπει να δϊςει 
νζα ϊκθςθ ςτθν εμπορικι πολιτικι τθσ ΕΕ, κακϊσ «θ Γερμανία και θ ΕΕ χρειάηονται ανοιχτζσ αγορζσ, 
ειδικά ςε περιόδουσ αυξανόμενου προςτατευτιςμοφ». 
 
Η CETA είχε παλαιότερα προκαλζςει εκτεταμζνεσ αντιδράςεισ με ςυγκεντρϊςεισ διαμαρτυρίασ ςτθ 
Γερμανία, ενϊ και θ αντιμετϊπιςι τθσ από τουσ νυν κυβερνθτικοφσ εταίρουσ δεν υπιρξε 
ομοιόμορφθ. Συγκεκριμζνα, οι Πράςινοι τθν είχαν επικρίνει με το επιχείρθμα ότι προςτατεφει 
μονομερϊσ τα εταιρικά ςυμφζροντα εισ βάροσ του κλίματοσ, του περιβάλλοντοσ και τθσ κοινωνίασ. 
Μάλιςτα, μεταξφ των ςτελεχϊν του κόμματοσ, που τότε ςυμμετείχαν ςε διαδθλϊςεισ κατά τθσ CETA 
ιταν θ νυν Υπουργόσ Εξωτερικϊν A. Baerbock. Επαμφοτερίηουςα ιταν και θ ςτάςθ του SPD. H ρωςικι 
ειςβολι ςτθν Ουκρανία και οι αυξανόμενεσ εντάςεισ με τθν Κίνα αποτζλεςαν καταλφτεσ για τθ 
μεταςτροφι τθσ ςτάςθσ του SPD και, κυρίωσ, των πιο αρνθτικϊν Πραςίνων. Ο Αντικαγκελάριοσ και 
Υπουργόσ Οικονομίασ/Προςταςίασ Κλίματοσ, R. Habeck, ςθματοδότθςε πρόςφατα (24.10) τθν αλλαγι 
ςτάςθσ των Πραςίνων ςε ςυνζντευξι ςτθν ε/φ Handelsblatt, όταν διλωςε ότι θ Γερμανία πιζηει για 
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν κφρωςθσ τθσ CETA από τα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ. 
 
Ωσ προσ το FDP, ςθμειϊνεται ότι ιταν εξαρχισ υποςτθρικτικό τόςο ςε ςχζςθ με τθ CETA όςο και με 
κάκε ςυμφωνία που προωκεί το διεκνζσ εμπόριο. Για αυτό, και θ ςυμβολι του ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ κφρωςθσ τθσ CETA από τθ ςθμερινι Κυβζρνθςθ κεωρείται κακοριςτικι κακϊσ όςο το 
προθγοφμενο διάςτθμα το CDU/CSU κατζκετε προτάςεισ ςτθν Bundestag (11 ςτο ςφνολο) για τθν 
κφρωςθ τθσ CETA, τισ οποίεσ θ Κυβζρνθςθ διαρκϊσ απζρριπτε, τόςο το FDP αφξανε τθν πίεςθ προσ 
τουσ κυβερνθτικοφσ του εταίρουσ. Μάλιςτα, ςτισ 28.11 το Προεδρείο του κόμματοσ υιοκζτθςε τελικά 
απόφαςθ «για μια παγκόςμια ηϊνθ ελεφκερων ςυναλλαγϊν μεταξφ των δθμοκρατικϊν κρατϊν», 
όπου όχι μόνο τάςςεται υπζρ τθσ CETA, αλλά ηθτά επιπρόςκετα τθν επανζναρξθ, μετά τθν 
κατάρρευςθ τθσ διαδικαςίασ TTIP, των διμερϊν εμπορικϊν διαπραγματεφςεων με τισ ΗΠΑ, πρόταςθ 
που είχε αντιμετωπίςει με επιφυλάξεισ ο κ. Habeck. Ξεκάκαρο είναι και το μινυμα που εκπζμπει ο 
Πρόεδροσ του κόμματοσ και Υπουργόσ Οικονομικϊν, C. Lindner, με αφορμι τθν κφρωςθ τθσ CETA, τθν 
οποία χαρακτθρίηει ςε ςχετικι του ανάρτθςθ ωσ «ςαφζσ ςιμα για ςτενότερθ ςυνεργαςία μεταξφ των 
δθμοκρατιϊν». 
 
Εντζλει, θ επιμονι του FDP ςτθν ανάγκθ να αναλάβει θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ πρωτοβουλίεσ υπζρ 
του διεκνοφσ εμπορίου και ειδικότερα υπζρ τθσ ανακζρμανςθσ του εμπορικοφ διαλόγου με τισ ΗΠΑ 
φαίνεται να αποδίδει, παρά τισ όποιεσ επιφυλάξεισ ςτελεχϊν των Πραςίνων και παρά τισ επικρίςεισ 



που ζχουν προκαλζςει ςτθ Γερμανία από όλεσ τισ πλευρζσ οι «υπερ-επιδοτιςεισ», που προβλζπει ο 
νζοσ αμερικανικόσ νόμοσ Inflation Reduction Act. Είναι χαρακτθριςτικό ότι τα τρία ςυγκυβερνϊντα 
κόμματα ζχουν ςυμφωνιςει ςε ςχζδιο ψθφίςματοσ ςτο οποίο αναφζρεται ότι «θ Γερμανία 
δεςμεφεται να διαςφαλίςει ότι θ Ευρωπαϊκι Ένωςθ κα προχωριςει ςε εντατικζσ ςυνομιλίεσ με τθν 
Κυβζρνθςθ των ΗΠΑ για τθν προϊκθςθ του εμπορίου και των επενδφςεων με υψθλά περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά πρότυπα, ϊςτε να μπορζςει να κζςει παγκόςμια πρότυπα μζςω του διατλαντικοφ 
οικονομικοφ χϊρου».  
 
Οι κυβερνθτικοί εταίροι ςυμφωνοφν επίςθσ ςτθν ανάγκθ ταχείασ ολοκλιρωςθσ των εν εξελίξει 
διαπραγματεφςεων για τισ ανακεωρθμζνεσ ςυμφωνίεσ ελεφκερου εμπορίου τθσ ΕΕ με Χιλι και 
Μεξικό. 

 


