
 

 

 

VPRAŠALNIK ZA PARLAMENTARNE STRANKE: TRGOVINSKI 

SPORAZUM CETA, LETO DNI PO OBJAVI 

 

 
 

1.) Ali v vaši stranki podpirate sklenitev sporazuma CETA? 

 

DA    NE 

 

 

2.) Sporazum vsebuje mehanizem ISDS, ki je po mnenju strokovne javnosti pomanjkljivo opredeljen 

in ne zamejuje pravic vlagateljev na način, ki bi onemogočal zlorabe mehanizma. Pravica države 

do regulacije na podlagi besedila o reševanju sporov med vlagateljem in državo v sporazumu 

CETA po mnenju stroke ni zaščitena. Ali boste podprli sporazum CETA, četudi vsebuje 

mehanizem reševanja sporov med vlagatelji in državo? 

 

DA    NE 

 

 

3.) Sporazum predvideva ustanovitev odborov, ki bodo skrbeli za implementacijo določb 

sporazuma, skupni odbor bo “…imel moč odločanja o vseh zadevah, ki so opredeljene v tem 

sporazumu…”1 in “…sprejete odločitve bodo zavezujoče za podpisnice…”. Podpisnice bodo 

zavezane k sprejetju ukrepov, potrebnih za implementacijo sprejetih določitev. Ali je 

pooblastitev odbora za sprejemanje zavezujočih odločitev za vašo stranko sprejemljiva? 

 

DA    NE 
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4.) Poglavje “Dialog in bilateralno sodelovanje” predvideva izmenjavo informacij o biotehnoloških 

produktih, kar naj bi spodbujalo „učinkovite in na znanosti temelječe postopke odobritve 

biotehnoloških produktov.“ 2Dialog bo obsegal tudi katerikoli ukrep, povezan z biotehnološkimi 

produkti, ki bi potencialno vplival na trgovino med Kanado in EU, vključno z “ukrepi držav 

članic”. Ali menite, da bo Slovenija na podlagi teh določb lahko avtonomno regulirala področje 

gensko spremenjenih organizmov in njihovo gojenje ter trženje na ozemlju RS?  

 

DA    NE 

 

 

5.) Analiza vplivov sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo in bruto družbeni proizvod je 

trenutno v izdelavi. Študija, ki je bila izdelana leta 2008, pred pričetkom pogajanj predvideva 

0.09% rast BDP-ja  v primeru sklenitve sporazuma CETA. Ali se bo vaša stranka zavzela tudi za 

izdelavo obsežne presoje vplivov sporazuma CETA na družbo in okolje? 

 

DA    NE 

 

 

6.) Kakšne koristi po mnenju vaše stranke sporazum CETA prinaša za prebivalke in prebivalce 

Republike Slovenije? (opisno) 

V Združeni levici menimo, da sporazum CETA prebivalcem in prebivalkam Slovenije ne prinaša nikakršnih 

dolgoročnih koristi. Gospodarska rast kot posledica podpisa sporazuma, predvidena v študiji iz leta 2008, 

je zanemarljiva. Ta rast bo temeljila na liberalizaciji trgovine s storitvami, odpravi tarif in odpravi ne-

tarifnih barier.  Nič od tega ne bo imelo neposrednih pozitivnih učinkov na prebivalstvo Slovenije. 

Pričakujemo lahko ravno nasprotno. Sporazum bo povečal moč nadnacionalnih korporacij in omejil 

suverenost držav pri reguliranju trgov. S tem bo interes kapitala postavljen pred interes javnosti. 

Pričakujemo lahko izgubo delovnih mest, nižanje okoljskih, varnostnih in zdravstvenih standardov ter 

povečane pritiske za privatizacijo javnih storitev. Zelo zaskrbljujoč je tudi del besedila, ki govori o gensko 

spremenjenih organizmih. Slovenija se je zavezala k razvoju kmetijstva brez gensko spremenjenih 

organizmov, sporazum CETA pa uresničevanje teh zavez postavlja pod vprašaj. Celovite presoje vplivov 

sporazuma danes še vedno nimamo. V Združeni levici menimo, da prostotrgovinski sporazumi še nikoli v 

zgodovini niso imeli dolgoročnih koristi za prebivalce držav, ki so te sporazume sklenile in nasprotujemo 

sklenitvi sporazuma CETA med EU in Kanado.  
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