
 

 

 

Ali CETA prinaša ekonomske koristi? Ali je res ''najboljši in najnaprednejši sporazum, ki 
sta ga EU in Evropska komisija kadarkoli sklenili? Ali je sklenitev sporazuma CETA ob 
vse večjem porastu evroskepticizma in načeti verodostojnosti ter zaupanju v Evropsko 
unijo preudarna poteza? 

Vabimo vas na  

javno razpravo z evropskimi poslanci 

Sporazum CETA in prihodnost evropske trgovinske 
politike 

25. novembra ob 13. uri v prostorih Poligona (Tobačna ulica 5, Ljubljana) 

Po burnem mesecu in nedavnem podpisu na ravni Sveta EU se sporazum med EU in 
Kanado seli v Evropski parlament. Evropski poslanci in poslanke si bodo morali 
odgovoriti na vsa odprta vprašanja pred glasovanjem, ki bo vodilo v začasno rabo 
sporazuma. 

Na javni razpravi bodo evropski poslanci Franc Bogovič, Tanja Fajon in Igor Šoltes iz 
prve roke predstavili aktualno dogajanje glede sporazuma CETA v Evropskem 
parlamentu in ob tem pojasnili svoja stališča, argumente in poglede na omenjen 
sporazum, kot tudi vzroke, ki so po njihovem mnenju privedli do zapletov. 

Dogodek bo sestavljen iz več sklopov, kjer bomo poskusili osvetliti tako ekonomske 
razsežnosti sporazuma kot njegov vpliv na okoljske, socialne in delavske standarde ter 
si nato poskusili odgovoriti, ali sta postopek oblikovanja in sprejemanja sporazuma 
zadostila merilom demokratičnega procesa. 

Uvod v razpravo bo pripravil ekonomist Jože P. Damijan s predstavitvijo študije o 
potencialnih vplivih sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo. 

  



Program dogodka: 

13.00 Uvodni nagovor organizatorja 

13.05 Jože P. Damijan: učinki sporazuma CETA na gospodarstvo Republike Slovenije 

13.20 Vodeni pogovor s slovenskimi evropskimi poslanci: 

1. sklop: »O najboljšem in najnaprednejšem sporazumu«  

V prvem sklopu bomo skupaj z gosti poskusili celoviteje predstaviti argumente, 
po katerih sporazum prinaša domnevne koristi in priložnosti za ekonomski 
razvoj evropskih držav članic. Evropski poslanci bodo podrobneje predstavili 
tudi svoje poglede glede kritik o nevarnostih, ki domnevno izhajajo iz 
investicijskih sodišč (ICS), usklajevanja predpisov, liberalizacije storitev in kaj 
bi to pomenilo za varovanje okolja ali delavskih pravic.  

2. sklop: »Politične razsežnosti sporazuma CETA«  

Burno razpravo okoli sporazuma CETA je spodbudil tudi sam postopek 
oblikovanja in sprejemanja sporazuma: začetno pomanjkanje transparentnosti, 
kratki roki preučevanja in vloga nacionalnih parlamentov, pomanjkljiv dialog s 
strokovno in civilno družbo ter hitro potrjevanje sporazuma s strani držav 
članic. Nasprotovanje valonskega parlamenta podpisu sporazum CETA je 
naletelo na močne odzive evropskih institucij in voditeljev. Ali je bilo ravnanje 
Valonije neutemeljeno in neodgovorno ali pa je šlo nasprotno za zelo 
preudarno odločitev in edini glas političnega razuma v EU, bomo vprašali 
paneliste. 

3. sklop: »Prihodnost EU in vloga trgovinske politike« 

Evropska unija se v zadnjem obdobju sooča z globljimi pretresi, nezaupanje v 
evropske institucije je na nevarno visoki ravni, kar odpira grožnjo 
dezintegracije in propad projekta združene Evrope. To se je letos poleti 
odrazilo tudi z referendumsko odločitvijo o izstopu Velike Britanije iz EU, t. i. 
Brexit-u. Kakšna je vloga sporazumov TTIP in CETA ter trgovinske politike EU 
nasploh v povezavi z zaupanjem ljudi v Evropsko unijo? Bi morala EU v tem 
obdobju oblikovati drugačno trgovinsko politiko in ponuditi drugačne 
sporazume?  

 
14.30 Vprašanja občinstva 

Dogodek je namenjen širši javnosti. Zaradi omejenosti prostih mest vas prosimo, da se 
na dogodek prijavite (tukaj). 

http://bit.ly/2fALz1t

