- PRIMER DOPISA PREDSEDNIKU VLARE RS –
- VZOREC ZA MEDIJE –
Spoštovani dr. Miro Cerar, predsednik vlade Republike Slovenije!
Z zaskrbljenostjo spremljam vesti o tajnih pogajanjih o čez atlantskih sporazumih, ki jih v imenu
držav članic EU vodi Evropska komisija z ZDA in Kanado in drugimi državami – TTIP, CETA in
TISA. Že samo dejstvo, da so se, in se še, sporazumi sestavljajo in usklajujejo v tajnosti, poraja dvome
o dobronamernosti ustvarjalcev. Jasno je, da vsebino pišejo lobisti in predstavniki multinacionalk,
medtem ko so predstavniki ljudstva na nacionalni in evropski ravni iz procesa izključeni.
O sporazumu med Kanado in EU (Comprehensive Economic and Trade Agreement) - CETA, na
ravni EU tečejo še zadnji postopki za njegovo potrditev. Na pristojnem odboru Sveta EU se boste o
sporazumu CETA predstavniki članic EU opredeljevali 12. oktobra, 18. oktobra bo nato sledilo
odločanje na ravni ministrov. Pozivam vas, da svoje odločitve oblikujete izključno v dobrobit
ljudstva, ki ga zastopate!
Trgovinski in investicijski sporazum CETA bi imel le minimalne učinke na slovensko gospodarstvo, je
pokazala študija učinkov, ki jo je že lani izvedel Center poslovne odličnosti na ljubljanski ekonomski
fakulteti. Skupni učinek na rast bruto domačega proizvoda bi znašal manj kot tisočinko odstotka na
leto. A pri omenjenih trgovinskih sporazumih očitno sploh ne gre za trgovinska razmerja med
suverenimi državami, temveč za poskus multinacionalnih trgovinskih združb, da svoje interese
postavijo nad njih. To omogoča instrument mednarodnih arbitražnih sodišč ICS - instrument, s
pomočjo katerega so multinacionalke v zadnjih desetletjih množico držav po svetu iztožile za milijone
evrov ali pa so se države uklonile pritiskom in prilagodile svojo zakonodajo po meri multinacionalk,
v škodo svoje države, okolja, javnega dobrega in ljudi.
In prav vodni viri in njihovo izkoriščanje je vprašanje, ki je izjemno zaskrbljujoče. CETA jasno
določa, da ima vsaka pogodbenica pravico, da zaščiti in ohranja svoje naravne vodne vire. Vendar pa
sporazum določa tudi, da "če pogodbenica dovoli komercialno uporabo določenega vodnega vira, pri
tem upošteva določbe tega sporazuma". Ta pa kot investicijo opredeljuje tudi koncesijo, podeljeno za
raziskovanje ali črpanje naravnih virov. To pomeni, da bo v primeru podeljenih koncesij za rabo vode
v komercialne namene - bodisi že podeljenih, bodisi tistih, ki bodo podeljene v prihodnje - veljal
mehanizem za razreševanje sporov med vlagatelji in državo ICS. In od tod izhaja ključna nevarnost,
ali bomo občine še sploh lahko izvajale dobavo vode lokalnemu gospodarstvu in gospodinjstvom,
izvajale odvajanje in čiščenje te vode, če nas bodo podjetja lahko tožila po mili volji, ker smo si drznili
pozornost posvečati kakovosti in cenovni dostopnosti in ne maksimizaciji dobičkov? Bomo lahko
sploh še zagotavljali izvajanje katerekoli osnovne javne storitve za naše občanke in občane, ne da
bi pri tem tvegali tožbe?
Slovenska politika ni edina, ki ima očitne zadržke glede sporazuma CETA. Tudi druge države
skrbijo vsebine, ki se tičejo upravljanja z vodnimi viri, problema investicijskega sodišča in gensko
spremenjenih organizmov.
Spoštovani dr. Cerar! Kot župan/ja občine ___________________________________ sem se zavezal/a
zastopati interese naše skupnosti, našega lokalnega okolja, gospodarstva in ljudi, ki so del naše
sredine. Zato mi ni in ne more biti vseeno, kakšne dogovore sprejema Vlada RS. Še posebej, kadar
bodo ti dogovori neposredno škodovali dobrobiti naših občank in občanov. Zato se kot
župan/županja pridružujem trem milijonom državljank in državljanov Evropske Unije in več kot 2000
evropskim občinam, mestom ali regijam (v katerih živi skupaj več kot 75 milijonov ljudi), ki

nasprotujejo takšnim tajnim sporazumom in sporazumom, katerih vodilo ni kvaliteta življenja ljudi,
temveč interesi multinacionalk.
Ko so na tehtnico postavljeni praktično nični učinki za gospodarstvo in na drugi strani zgodovinsko
očitne škodljive posledice za suvereno delovanje države, za naše kmetijstvo, prehranske standarde in
okolje, za javno dobro ter delavske, socialne pravice, ne sme biti nikakršnega dvoma o tem, kako se
opredeliti. Tudi vi ne bi smeli več dvomiti o odločitvi. Zavrnite sporazum CETA!
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