
 
 
 
 
 
 
 

 

Vznik nového zlatého 
štandardu pre dohody o 
obchode v 21. storočí 
Dohoda CETA vytvorí množstvo nových príležitostí na 
celom území EÚ a v Kanade, otvorí nové trhy našim 
vývozcom, vytvorí kvalitné pracovné miesta pre našich 
pracovníkov a zabezpečí lepšie prepojenie medzi našimi 
ekonomikami.  

Skôr ako sa Kanada a EÚ pustili do rokovaní o tejto 
historickej dohode, uskutočnili spoločnú štúdiu, ktorej 
cieľom bolo vyhodnotiť potenciálne výhody dohody. Štúdia 
odhalila, že dohoda CETA môže priniesť nárast 
dvojstranného obchodu o 20 % a ročný rast hospodárstva 
EÚ v hodnote 11,6 miliardy eur. Ide o významné výhody, 
ktoré prichádzajú v čase dôležitom pre všetkých, ktorí sa 
podieľajú na zabezpečení stabilného a rozšíreného rastu 
celého európskeho hospodárstva. 

Dohoda CETA určuje zlomový okamih vo vývoji rámca 
obchodu v 21. storočí. Dve rozvinuté ekonomiky ešte nikdy 
nedosiahli dohodu zahŕňajúcu celý rad činiteľov, ktoré v 
súčasnosti určujú obchod v globálnom hospodárstve.   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ROZŠÍRENIE OBCHODU A INVESTOVANIE 

Obchod s tovarom 

V deň nadobudnutia účinnosti dohody CETA sa zruší clo na 98 % 
všetkých colných položiek Kanady a EÚ. Po uplynutí 7 rokov navyše 
dosiahneme ešte väčšie otvorenie trhu, a to vďaka zrušeniu ďalšej 
skupiny ciel. Komplexné zrušenie ciel znamená, že dohoda CETA 
vytvorí množstvo nových príležitostí pre podniky v rámci EÚ, ktoré 
chcú zväčšiť objem vývozu do Kanady a stať sa súčasťou dôležitých 
hodnotových reťazcov v Severnej Amerike.   

Dohoda CETA bude znamenať liberalizáciu obchodu vo všetkých 
významných oblastiach vývozu z EÚ vrátane strojov a vybavenia, 
chemických látok a plastov a motorových vozidiel. Podľa dohody 
CETA zruší Kanada a EÚ clá pre približne 93 % 
poľnohospodárskeho a agropotravinárskeho sortimentu, čím sa 
vytvoria nové príležitosti pre vývozcov. Je dôležité zdôrazniť, že 
dohoda CETA nebude mať vplyv na existujúce požiadavky EÚ 
týkajúce sa geneticky modifikovaných organizmov alebo použitia 
hormónov a látok podporujúcich rast hospodárskych zvierat.  

  

Obchod v oblasti služieb a mobilita pracovnej sily  

V sektore služieb sa uskutočňuje väčšina hospodárskej činnosti v 
Kanade aj v EÚ. V obidvoch prípadoch predstavuje podiel viac než 
70 %. Kapitola dohody CETA venovaná službám ustanovuje 
vytvorenie rozmanitých nových príležitostí pre našich architektov a 
inžinierov, obchodných manažérov, odborníkov v oblasti počítačov a 
IT a mnohých ďalších pracovníkov. 

Týmto poskytovateľom služieb a ďalším podnikateľom je nutné 
umožniť prekračovanie našich hraníc, aby mohli využívať výhody, 
ktoré poskytuje táto komplexná dohoda. Preto bude dohoda CETA 
obsahovať ustanovenia o dočasnom vstupe, ktoré budú 
zjednodušovať pohyb zmluvných poskytovateľov služieb, investorov, 
nezávislých odborníkov, ale tiež obchodných cestujúcich. 

  

Okrem toho rokujeme o záväzkoch týkajúcich sa uznávania 
odborných kvalifikácií. Po vstupe dohody CETA do platnosti sa 
vytvorí zjednodušený proces uznávania zahraničných kvalifikácií. 
Zároveň vznikne podrobný rámec, prostredníctvom ktorého budú 
môcť regulačné orgány alebo profesionálne organizácie rokovať o 
dohodách o vzájomnom uznávaní pre ďalšie povolania.  

 

Vládne obstarávanie 

Dohoda CETA rozšíri prístup spoločností EÚ k možnostiam 
obstarávania na federálnej, provinčnej a obecnej úrovni nad rámec 
všetkých dohôd, o ktorých Kanada rokovala v minulosti. Kanada 
navyše po prvýkrát v rámci dohody o obchode ponúkla pokrytie 
obstarávania hromadného tranzitu, ako aj obstarávania zo strany 
hlavných energetických subjektov v Kanade. Ide o záväzky všetkých 
kanadských provincií a teritórií s významnou možnosťou výroby a 
distribúcie energie.  

 

Investovanie 

Pravidlá dohody CETA týkajúce sa investovania budú určovať, ako sa 
hostiteľská krajina musí správať k investorom a ich investíciám. 
Základnou súčasťou týchto pravidiel sú záväzky, na základe ktorých 
bude správanie k investorom a investíciám spravodlivé, rovnocenné a 
nemenej výhodné než správanie k domácim alebo iným zahraničným 

investorom. Komplexné ustanovenia dohody CETA týkajúce sa 
investovania poskytnú investorom a ich investíciám väčšiu istotu, 
stabilitu, transparentnosť a ochranu.   

Dohoda CETA zároveň v plnom rozsahu chráni a bráni práva vlád na 
reguláciu vo verejnom záujme. V EÚ ani v Kanade nebude na žiadnej 
úrovni vlády existovať žiadne obmedzenie oprávnenej regulácie vo 
verejnom záujme. Dohoda zároveň nebude mať vplyv na opatrenia 
určené na ochranu verejného zdravia, životného prostredia alebo 
bezpečnosti verejnosti.   

 

Spolupráca v oblasti regulácie 

Kanada a EÚ určia spoločné činnosti spolupráce a každoročne sa 
bude uskutočňovať dialóg na vysokej úrovni o regulačných 
záležitostiach. Dohoda CETA vytvorí prepojenia medzi regulačnými 
orgánmi v Kanade a v EÚ a zároveň bude posilňovať spoluprácu v 
konkrétnych oblastiach s mimoriadnym významom, ako je napríklad 
bezpečnosť spotrebného tovaru. 

Kanada a EÚ sa tiež dohodli na protokole o posudzovaní zhody, 
ktorý umožní akreditovaným orgánom v Kanade a EÚ testovať 
použiteľnosť produktov v druhej jurisdikcii, čo bude mať za následok 
zníženie administratívnych nákladov a skrátenie času uvádzania 
výrobkov na trh pre vývozcov z Kanady a EÚ.  

 

Trvalo udržateľný rozvoj, práca a životné prostredie  

Kanada a EÚ budú mať na základe dohody CETA povinnosť 
udržiavať vysokú úroveň ochrany životného prostredia a pracovných 
miest a kontrolovať, monitorovať a vyhodnocovať vplyv dohody 
CETA na trvalo udržateľný rozvoj. K dosiahnutiu tohto cieľa prispeje 
vytvorenie fóra, ktoré umožní dialóg medzi organizáciami občianskej 
spoločnosti a Kanadou a EÚ o týchto aspektoch obchodných 
vzťahov. 

Zodpovedný dohľad nad naším prirodzeným životným prostredím je 
spoločnou hodnotou Kanady a EÚ. Preto nebude dohoda CETA 
žiadnym spôsobom obmedzovať zvrchovanú kontrolu vlád nad 
ochranou a rozvojom vlastných prírodných zdrojov ani ich možnosť 
chrániť životné prostredie.  Kanada a vlády členských štátov EÚ si 
zároveň zachovajú výhradnú kontrolu nad reguláciou vo verejnom 
záujme, ktorá zahŕňa úsilie o ochranu ľudského zdravia a zdravia 
zvierat a rastlín. 

 

Kanada je otvorená podnikaniu a víta zahraničné investície 

 Kanada je podľa časopisov Forbes a Bloomberg najlepšou 
krajinou na podnikanie spomedzi krajín G-20.  

 Podľa spoločnosti Economist Intelligence Unit je Kanada 
najlepšou krajinou na podnikanie počas obdobia piatich 
rokov 2014 – 2018 spomedzi krajín G-7.  

 Kanada je podľa Svetovej banky krajinou, v ktorej je 
spomedzi krajín G-7 najjednoduchšie začať podnikať.  

 Kanada bola v rokoch 2008 – 2012 druhým najväčším 

príjemcom priamych zahraničných investícií na obyvateľa 

spomedzi krajín G-20.  

 Index A.T. Kearney’s FDI Confidence Index 2013 opisuje 

Kanadu ako mimoriadne atraktívnu destináciu pre 

zahraničných investorov. Medzi krajinami G-7 sa 

umiestnila na druhom a medzi krajinami G-20 na štvrtom 

mieste 


