
Η CETA απειλεί την ασφάλεια 
των τροφίμων στην Ευρώπη
Η προτεινόμενη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία 
(CETA) μεταξύ Ευρώπης και Καναδά θα έχει τεράστιες επιπτώ-
σεις στα τρόφιμα και στον τρόπο που αυτά ελέγχονται.

Προηγούμενες εμπειρίες αποδεικνύουν ότι οι εμπορικές συμ-
φωνίες απειλούν την ασφάλεια τροφίμων, εναρμονίζοντας τα 
πρότυπα και μειώνοντας τους κανονισμούς στον χαμηλότερο 
κοινό παρονομαστή. Επικυρώνοντας τη CETA τίθενται σε κίνδυνο 
τα πρότυπα και οι κανονισμοί περί τροφίμων της ΕΕ.
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Τι απειλείται από τη CETA;

Οικογενειακή γεωργία

Οι μικρές οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις θα αντικατασταθούν από τη βιομηχανική 
καλλιέργεια. Στον Καναδά λόγω της Βορειοαμε-
ρικανικής Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών 
(NAFTA), οι εξαγωγές του γεωργικού τομέα τρι-
πλασιάστηκαν, φτάνοντας από $ 11 εκατομμύ-
ρια τα $ 33 εκατομμύρια στο χρονικό διάστημα 
μεταξύ 1988 και 2007. Παρόλα αυτά κατά τη δι-
άρκεια αυτής της περιόδου το καθαρό γεωργικό 
εισόδημα μειώθηκε κατά περισσότερο του ήμι-
συ, ενώ το χρέος του γεωργικού τομέα διπλασιά-
στηκε.  Ο Καναδάς έχασε κυρίως τα οικογενειακά 
αγροκτήματα, τα οποία μειώθηκαν από 366.128 
το 1970 σε 204.730 το 2011.  Αυτήν τη στιγμή 
το μεγαλύτερο μέρος του ζωικού κεφαλαίου σε 
βοοειδή, χοίρους και πουλερικά συγκεντρώνεται 
σε μεγάλες βιομηχανικές γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις. Σε κάποιες μονάδες πάχυνσης βρίσκονται 
πάνω από 20.000 κεφάλια βοοειδών ή 5.000 με 
20.000 χοίροι. Όσον αφορά τα πουλερικά, μέχρι 
και 100.000 πουλιά βρίσκονται στριμωγμένα σε 
μικρούς χώρους. 

Με την εφαρμογή της CETA τα μικρά αγροκτή-
ματα θα συνεχίσουν να εξαφανίζονται στον Κα-
ναδά και την ΕΕ αφανίζοντας ταυτόχρονα έναν 
τρόπο ζωής που υφίστατο για αιώνες. Αυτοί που 
θα επηρεαστούν περισσότερο από τη συμφωνία 
αυτή είναι οι χώρες που διαθέτουν μικρές γεωρ-
γικές εκμεταλλεύσεις και οι αγρότες που ασχο-
λούνται βιοποριστικά με τη γεωργία.

Ορθή μεταχείριση των ζώων

Η ευημερία των ζώων στον Καναδά διέπεται από 
λιγότερους κανονισμούς απ’ ότι στην ΕΕ. Στον Κα-
ναδά εφτακόσια εκατομμύρια ζώα σφάζονται για 
τροφή, αλλά δεν προβλέπονται κυρώσεις για τις 
περιπτώσεις που κάποιος δεν συμμορφώνεται με 
τους προαιρετικούς κώδικες πρακτικής που αφο-
ρούν την ορθή μεταχείριση των ζώων. Οι παρα-
γωγοί κρέατος που υφίστανται μεγάλες πιέσεις 
για να εκτρέφουν ζωικό κεφάλαιο με το χαμηλό-
τερο δυνατόν κόστος δεν ελέγχονται επαρκώς. 

Με την εφαρμογή της CETA ο Καναδάς θα εξά-
γει κρέας που εκτράφηκε υπό αυτές τις συνθή-
κες, ενώ οι παραγωγοί της ΕΕ θα αναγκαστούν να 
ανταγωνιστούν αυτές τις φθηνότερες αλλά πιο 
απάνθρωπες πρακτικές.

Εναρμόνιση των κανονισμών

Μέσω της CETA η ΕΕ και ο Καναδάς αποσκοπούν 
να μειώσουν τα «εμπόδια στο εμπόριο», ελαχι-
στοποιώντας τους κανόνες που διέπουν τη δια-
κίνηση τροφίμων που ενδέχεται να προκαλέσουν 
προβλήματα υγείας. Σε άλλες περιπτώσεις εμπο-
ρικών συμφωνιών αυτό επιτεύχθηκε μέσω της 
εναρμόνισης προτύπων μεταξύ των χωρών, όπως 
το ανώτατο όριο καταλοίπων (MRL), δηλαδή τη 
νομικά επιτρεπτή ποσότητα παρασιτοκτόνων σε 
όλες τις κατηγορίες τροφίμων. Τα αποδεκτά όρια 
παρασιτοκτόνων είναι διαφορετικά στον Καναδά 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παραθέτουμε δύο παραδείγματα:

Τα νεονικοτινοειδή είναι παρασιτοκτόνα που 
χρησιμοποιούνται ευρέως ως εμπορικά εντομο-
κτόνα. Συνδέονται με τον θάνατο εκατομμυρίων 
μελισσών παγκοσμίως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
απαγόρεψε ήδη κάποια χημικά προϊόντα που 
περιέχουν νεονικοτινοειδή μετά από δήλωση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφί-
μων για τις αρνητικές συνέπειές τους στις αποικί-
ες μελισσών και τους επικονιαστές.  Στον Καναδά 
η υπηρεσία Health Canada, η αρμόδια κρατική 
υπηρεσία για τη δημόσια υγεία, εξετάζει ακόμα 
το θέμα αυτό και τα προϊόντα παραμένουν στην 
αγορά.  

Το glyphosate είναι ένα ζιζανιοκτόνο που αποτε-
λεί τη δραστική ουσία στο προϊόν της Monsanto 
«Roundup». Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) ταξινόμησε το glyphosate στην κατηγορία 
των «πιθανώς καρκινογόνων» προϊόντων για τον 
άνθρωπο. Τον Απρίλιο του 2015 η Kαναδική κυ-
βέρνηση αποφάνθηκε ότι το glyphosate «κατά 
πάσα πιθανότητα δεν είναι καρκινογόνο για τον 
άνθρωπο». Τον Μάρτιο του 2016 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίμων καταψήφισε την ανανέω-
ση της άδειας για το glyphosate που πρότεινε η 
Επιτροπή. Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο στις 24 Ιουνίου ψήφισε την απόρριψη του 
glyphosate, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέσσερις 
μέρες αργότερα ανακοίνωσε την ανανέωση της 
άδειας της Monsanto. 

Έρευνες που αφορούν τις προσπάθειες εναρμό-
νισης, όπως αυτές που σχετίζονται με τα επίπεδα 
των καταλοίπων παρασιτοκτόνων, υπέδειξαν ότι 
η εναρμόνιση βοήθησε την αύξηση του μεγέθους 
και της συγκέντρωσης της χημικής βιομηχανίας 
στην αγορά. Αντί οι κανόνες να γίνονται πιο δί-



καιοι για όλους τους ενδιαφερόμενους, η εναρ-
μόνιση ενδέχεται να αλλάξει τους κανόνες προς 
όφελος των μεγαλύτερων παραγόντων προσαρ-
μόζοντας τα εμπόδια ένταξης και τις επιλογές 
των παραγωγών στις μικρότερες αγορές καλλιέρ-
γειας.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι ονομασίες ή σή-
ματα που χρησιμοποιούνται για την ταύτιση 
προϊόντων που αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμέ-
νη γεωγραφική τοποθεσία. Χρησιμοποιούνται ως 
διακριτικά γνωρίσματα που προσελκύουν τους 
καταναλωτές και επιτρέπουν στους παραγωγούς 
να κοστολογήσουν το προϊόν τους σε ψηλότερη 
τιμή. Εγγυώνται επίσης ένα βαθμό ποιότητας 
στην παραγωγή και ακολουθούν αυστηρές οδη-
γίες. Σε αντίθεση με τα εμπορικά σήματα, δεν 
επιτρέπεται η αγοραπωλησία τους  και ανήκουν 
στους τοπικούς παραγωγούς που έχουν πιστο-
ποίηση από κάποιο σύλλογο. Συμπεριλαμβά-
νονται στη Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευ-

ματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου 
(TRIPS) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
και βάσει αυτής γίνονται αποδεκτές στις διεθνείς 
συμφωνίες εμπορίου.

Εντούτοις, ενώ 145 ευρωπαϊκές ονομασίες τρο-
φίμων προϊόντων που πωλούνται στον Καναδά 
είναι προστατευόμενες, κι ενώ κάποιες υφιστά-
μενες συμφωνίες εξασφαλίζουν ένα βαθμό προ-
στασίας για κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά, 
χιλιάδες ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις δεν 
προστατεύονται. Για παράδειγμα, οι κρεατόπιτες 
της Κορνουάλης, και το τυρί Wensleydale από το 
Γιόρκσαϊρ δεν προστατεύονται.. Πέρα από τις 
145 γεωγραφικές ενδείξεις, 20 κρασιά και οινο-
πνευματώδη ποτά είναι κατοχυρωμένα βάσει της 
συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά του 2003 που 
αφορά αυτά τα προϊόντα στην καναδική αγορά. 
Παρόλα αυτά η ΕΕ αναγνωρίζει πάνω από 1 400 
γεωγραφικές ενδείξεις ως καταχωρημένες ή στη 
διαδικασία καταχώρησης. Συνεπώς μόνο το 10 
τοις εκατό των γεωγραφικών ενδείξεων προστα-
τεύεται από τη CETA.8

Ποια τρόφιμα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα 
στην Ευρώπη αν επικυρωθεί η CETA

Εισαγωγές βοδινού και χοιρινού

Βάσει της CETA η ΕΕ θα αυξήσει τις εισαγωγές 
καναδικού βοδινού και χοιρινού. Οι καναδικοί 
κανονισμοί επιτρέπουν την πλύση και επεξεργα-
σία βοδινού και κοτόπουλου με χλωριούχο νερό, 
μια διαδικασία που έχει απαγορευτεί στην ΕΕ.  
Το 2013 η ΕΕ ήρε την απαγόρευση έκπλυσης του 
βοδινού σε γαλακτικό οξύ ως ένδειξη καλής πί-
στεως εν όψει της έναρξης διαπραγματεύσεων 
με τις ΗΠΑ για τη σύναψη εμπορικών συμφωνι-
ών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση είναι πρόθυμη να μειώσει τα πρότυπά 
της σε συγκεκριμένους τομείς προς όφελος των 
εμπορικών συμφωνιών.

Προϊόντα κρέατος

Ο Καναδάς έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με 
τις επιθεωρήσεις προϊόντων κρέατος. Το 2012 και 
το 2014, το βακτήριο E. coli εντοπίστηκε σε φορ-
τία που περιείχαν βοδινό και μεταφέρονταν από 
μια μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας στην 
Αλμπέρτα. Σαράντα τοις εκατό των βοοειδών του 
Καναδά σφάζεται και συσκευάζεται σε αυτήν τη 

μονάδα. Η καναδική κυβέρνηση επιδείνωσε την 
κατάσταση απολύοντας 100 επιθεωρητές της 
ασφάλειας τροφίμων στο πλαίσιο μείωσης των 
δαπανών.

Έγχυση ρακτοπαμίνης στο κρέας

Η ρακτοπαμίνη είναι ένας β-αγωνιστής αυξητι-
κός παράγοντας. Έχει απαγορευτεί σε 160 χώρες 
–συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ- λόγω ανησυχιών 
για τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία.  
Στον Καναδά η ρακτοπαμίνη είναι εγκεκριμένη 
και χρησιμοποιείται ως κτηνιατρικό φάρμακο 
που εγχέεται στα βοοειδή, τους χοίρους και τις 
γαλοπούλες. Αυτό το διεγερτικό εγχέεται πριν τη 
σφαγή των ζώων και συνεπώς κάποια κατάλοιπα 
παραμένουν στο φαγητό.11

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Ο Καναδάς συγκαταλέγεται στους τρεις μεγα-
λύτερους παραγωγούς γενετικά τροποποιημέ-
νων (ΓΤ) τροφίμων του κόσμου.  Σύμφωνα με τη 
Health Canada, η κυβέρνηση δεν έχει στη διάθε-
σή της «δημοσιευμένα επιστημονικά τεκμήρια 



που να αποδεικνύουν ότι τα νέα (ΓΤ) τρόφιμα 
είναι λιγότερο ασφαλή από τα παραδοσιακά τρό-
φιμα.»  Δεν προβλέπεται υποχρεωτική σήμανση 
των ΓΤ τροφίμων, παρόλο που επιτρέπεται προ-
αιρετικά η επισήμανσή τους. Η ΕΕ, σε αντίθεση 
με τον Καναδά, θέσπισε την υποχρεωτική σήμαν-
ση για όλα τα γενετικά τροποποιημένα προϊό-
ντα (που περιέχουν πάνω από 0,9 τοις εκατό ΓΤ 
συστατικά).  Η «προσέγγιση μηδενικής ανοχής» 
της ΕΕ επιτρέπει 0,1 τοις εκατό ΓΤ υλικού σε μη 
εγκεκριμένες ποικιλίες.

Παρόλο που η ΕΕ δεν χρησιμοποιεί ΓΤ καλλιέρ-
γειες για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, δύο εξ 
αυτών επιτρέπονται στις ζωοτροφές, ενώ η κανα-
δική ΓΤ σόγια χρησιμοποιείται ευρέως στην ΕΕ.

Η Ευρώπη δεσμεύτηκε να συνεργαστεί σε θέ-
ματα που αφορούν τα ΓΤ τρόφιμα. Σύμφωνα με 
το Καναδικό Κέντρο για Εναλλακτικές Πολιτικές 
(Canadian Centre for Policy Alternatives) οι όροι 
της ρυθμιστικής συνεργασίας της CETA θα «δημι-
ουργήσουν νέες διαύλους για να ασκήσει πίεση 
η βιομηχανία για την αποδυνάμωση των προτύ-
πων ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ» , γεγονός 
που ενδέχεται να οδηγήσει στην εισαγωγή κανα-
δικού ελαίου κανόλα, καλαμποκιού, σόγιας και 
ζαχαρότευτλων.   

Δύο ακόμα ΓΤ τρόφιμα που πρέπει να αναφερ-
θούν είναι:

ΓΤ μήλα

Τον Μάρτιο του 2015 η Καναδική Υπηρεσία Επι-
θεώρησης Τροφίμων (Canadian Food Inspection 
Agency) εκχώρησε άδεια σε μια εταιρεία που 
εδρεύει στη Βρετανική Κολομβία, την Okanagan 
Specialty Fruits Inc., να καλλιεργεί και να που-
λά στον Καναδά μια μάρκα ΓΤ μήλων.  Τα μήλα 
αυτά έχουν τροποποιηθεί ούτως ώστε να μη 
μαυρίζουν όταν κόβονται ή όταν πέφτουν. Με 
την εφαρμογή της CETA ο Καναδάς θα αυξήσει 
τις εξαγωγές μήλων στην ΕΕ, επειδή οι υψηλοί 
εποχιακοί δασμοί της ΕΕ στα καναδικά μήλα (που 
ανέρχονται στο 9 τοις εκατό) θα μειωθούν στο 
μηδέν τοις εκατό.  Ως εκ τούτου ενδέχεται –και 
είναι αρκετά πιθανών- τα καναδικά μήλα να ει-
σχωρήσουν στην ευρωπαϊκή αγορά.

ΓΤ σολομός

Τον Νοέμβριο του 2015 η Υπηρεσία Ελέγχου Τρο-
φίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (U.S. Food and 
Drug Administration) επέτρεψε σε μια αμερικα-
νική εταιρεία να διαθέσει στην αγορά το ΓΤ της 
ψάρι ως εδώδιμο προϊόν. Η υπηρεσία Health 
Canada ενδέχεται να υιοθετήσει μια παρεμφερή 
πολιτική, με ένα είδος σολομού που θα περιέχει 

μια αυξητική ορμόνη από τον βασιλικό σολομό 
και ένα γονίδιο από μπακαλιαράκι του ωκεανού 
–ένα ψάρι που μοιάζει με χέλι- ούτως ώστε να 
αναπτυχθεί και να ωριμάσει σε διπλάσια ταχύ-
τητα από την κανονική. Το αποτέλεσμα είναι 
το ψάρι να είναι αρκετά μεγάλο για κατανάλω-
ση μετά από ενάμιση χρόνο αντί για τα συνήθη 
τρία χρόνια. Τον Μάιο του 2016 η Health Canada 
και η Καναδική Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων 
(Canadian Food Inspection Agency) ανακοίνωσαν 
ότι εγκρίθηκε η πώληση του γενετικά τροποποιη-
μένου σολομού της AquaBounty στον Καναδά ως 
εδώδιμου προϊόντος. 

Πρόκειται για το πρώτο γενετικά τροποποιημένο 
ζώο που εγκρίθηκε στον Καναδά τόσο όσον αφο-
ρά την ανθρώπινη κατανάλωση όσο και τις ζωο-
τροφές, είτε πρόκειται για φιλέτα ψαριού, είτε 
για ιχθυέλαιο ή ιχθυάλευρο. Επίσης, στον Κανα-
δά η εταιρεία δεν υποχρεούται να επισημάνει 
τη γενετική τροποποίηση στα ράφια των σούπερ 
μάρκετ. 

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις για τον σολομό, οι 
οποίες τώρα φτάνουν μέχρι και το 15%, θα εξα-
λειφθούν με τη CETA και συνεπώς θα πωλείται 
περισσότερος καναδικός σολομός στην Ευρώπη.

Χρωστικές ουσίες τροφίμων

Ο Καναδάς έχει 15 καταλόγους με εγκεκριμένα 
πρόσθετα τροφίμων όπως γλυκαντικές ουσίες, 
συντηρητικά, σκληρυντικοί παράγοντες και άλ-
λες ουσίες. Όσον αφορά τις χρωστικές ουσίες, 
ο ισχύων κανονισμός του Καναδά καθορίζει ότι 
οι παραγωγοί τροφίμων μπορούν να σημάνουν 
τις χρωστικές ουσίες χρησιμοποιώντας την κοινή 
τους ονομασία. Για παράδειγμα, οι παραγωγοί 
μπορούν να αναγράψουν «Fast Green FCF» ή 
απλά «χρωστικές». 

Κάποιες χρωστικές τροφίμων επιτρέπονται στον 
Καναδά, αλλά είναι απαγορευμένες στην Ευ-
ρώπη, συμπεριλαμβανομένης της ουσίας Fast 
Green FCF και της Citrus Red No. 2 (η οποία στην 
ΕΕ φέρει τη σήμανση «περιορισμένης χρήσης»).  
Το Κόκκινο Τροφίμων, το Ερυθρό Κοχενίλης SX, 
το Λαμπρό Κυανό FCF, η ινδικοτίνη και η ταρτρα-
ζίνη είναι απαγορευμένα σε κάποια κράτη μέλη 



της ΕΕ. Επίσης οι προδιαγραφές σήμανσης είναι 
πολύ αυστηρότερες στην ΕΕ απ’ ότι στον Καναδά.

Δεδομένου ότι υφίστανται διαφορετικές προ-

σεγγίσεις στο θέμα των χρωστικών τροφίμων, θα 
χρειαστεί ρυθμιστική συνεργασία και οι εταιρίες 
θα επιδιώξουν τη θέσπιση των λιγότερο περιορι-
στικών προτύπων.

Τι γίνεται με την αρχή της προφύλαξης;
Η αρχή της προφύλαξης αναθέτει στον παραγω-
γό του προϊόντος την ευθύνη να αποδείξει ότι το 
προϊόν δεν είναι επικίνδυνο. Ενώ στην Ευρώπη 
η αρχή της προφύλαξης παίζει έναν σημαντικό 
ρόλο, στον Καναδά εφαρμόζεται σε πολύ μι-

κρότερο βαθμό. Πολλά ερωτήματα παραμένουν 
αναπάντητα σχετικά με τον τρόπο που θα επη-
ρεάσει η CETA τις εσωτερικές πολιτικές και το δι-
καίωμα της ΕΕ να ρυθμίζει βάσει της αρχής της 
προφύλαξης.

Τι γίνεται στην περίπτωση διαφωνιών σχετικά με τους 
κανόνες εμπορίου;
Όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία 
με κάποιον άλλον τρόπο, οι εταιρείες δύνανται 
να προβούν σε καταγγελίες σχετικά με το εμπό-
ριο μέσω του μηχανισμού επίλυσης διαφορών 
επενδυτή-κράτους (ISDS). Οι διατάξεις του ISDS 
προσφέρουν στις εταιρείες ένα ισχυρό εργαλείο 
για να αμφισβητήσουν τις πολιτικές ή τους κανο-
νισμούς του κράτους ακόμα κι όταν αυτά θεσπί-
ζονται για το κοινό συμφέρον. Υφίστανται πολλά 

παραδείγματα κυβερνήσεων που μηνύθηκαν για 
εκατομμύρια –ή ακόμα και δισεκατομμύρια- δο-
λάρια ή ευρώ επειδή οι κυβερνητικές αποφάσεις 
επηρέασαν ή παρακώλυσαν τα εταιρικά κέρδη. 
Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν η ΕΕ προσπαθήσει 
να διατηρήσει τους αυστηρότερους κανόνες της, 
οι εταιρείες θα είναι σε θέση να προβούν σε μη-
νύσεις αν αυτοί οι κανόνες περιορίζουν τις επι-
χειρήσεις τους.

Συμπέρασμα
Είναι σαφές ότι πολλοί από τους κανονισμούς του 
Καναδά σχετικά με θέματα όπως τα ΓΤ τρόφιμα, 
τα παρασιτοκτόνα, οι χρωστικές τροφίμων, το 
χλωριωμένο κοτόπουλο, οι ορμόνες και η ορθή 
μεταχείριση των ζώων δεν είναι τόσο ισχυροί όσο 
οι κανονισμοί της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να 
γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι πρακτικές –και τον 
τρόπο που ενδέχεται να υποβαθμιστούν οι δικοί 
τους κανονισμοί- προτού αποφασίσουν σχετικά 
με τη CETA.

Υπό το καθεστώς της CETA, οι δασμολογικές πο-
σοστώσεις (δεσμεύσεις εισαγωγής) που αφορούν 
το κρέας που προέρχεται από τον Καναδά αυξά-
νονται σε 80000 τόνους για το χοιρινό και στους 
65000 τόνους για το βοδινό.

Οι εν λόγω ποσοστώσεις θα εφαρμοστούν στα-
διακά σε τρία με εφτά χρόνια. Η απόφαση αυτή 
λήφθηκε πριν το δημοψήφισμα στην Βρετανία για 
την έξοδο της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς 
την Βρετανία, που αποτελεί τον μεγαλύτερο εξα-

γωγικό εταίρο του Καναδά στην Ε.Ε., σύμφωνα με 
πολλούς αναλυτές οι ποσοστώσεις είναι υπέρμε-
τρα υψηλές και αναμένεται να υπάρξουν αρνητι-
κές επιπτώσεις στους παραγωγούς της ηπειρωτι-
κής Ευρώπης οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε κρίση 
λόγω των πολύ χαμηλών τιμών των αγροτικών 
προϊόντων.

Η CETAπαρουσιάζει πολλές ομοιότητες όσον αφο-
ρά το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της 
με την εκκρεμή συμφωνία εμπορίου της ΕΕ με τις 
ΗΠΑ για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου 
και Επενδύσεων (TTIP). Κι ενώ μια συμφωνία με 
τον Καναδά ενδεχομένως να θεωρείται λιγότερο 
επικίνδυνη απ’ ότι μια συμφωνία με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, στον Καναδά εφαρμόζονται πολλές από 
τις αμερικανικές πρακτικές και είναι εξίσου προ-
βληματικές. Χωρίς αμφιβολία μέσω της επικύρω-
σης της CETA διακυβεύονται πολλά τόσο για τους 
Καναδούς όσο και για τους Ευρωπαίους.
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