
CETA CHECK: Prevod vprašanj po vsebinskih sklopih 

 

Sklop Vprašanje 

Demokracija in 
transparentnost 

Ali kot izvoljeni predstavnik  ljudstva menite, da so bila pogajanja o sporazumu CETA 
dovolj transparentna, da se je oblikovalo potrebno javno zaupanje do tako 
vseobsegajočega sporazuma? 

 Ali se strinjate, da bi bilo treba sporazum CETA začasno uporabljati, preden bi lahko 
nacionalni parlamenti imeli besedo pri tem? 

 Ali menite, da je uveljavitev sporazuma CETA brez ratifikacije v nacionalnih parlamentih 
dobra poteza za demokracijo znotraj EU? 

 Sporazum CETA bi omogočil korporacijam in kanadski vladi, da vpliva na EU zakone, 
preden bi bili ti obravnavani pred Evropskim parlamentom. Ali se s takšnim procesom 
strinjate? 

Prednosti/ 
privilegiji za 
investitorje 

Ali menite, da je dobra ideja, da bi tujim podjetjem - vključno z 41.000 ameriškimi 
podjetji, ki so registrirana v Kanadi - dali pravico, da tožijo EU in njene države članice 
zaradi ukrepov in zakonov o varovanju zdravja in okolja? 

 Grožnje s strani vlagateljev, da bodo tožili države, večkrat povzročijo, da vlade opustijo, 
odložijo ali ublažijo zakone, ki so v javnem interesu. Se vam to zdi problem? 

 Poznate kak primer, ko slovensko sodišče ali evropsko sodišče investitorjem ni zagotovilo 
ustrezne pravne zaščite? 

 Pravni strokovnjaki dvomijo, da je ICS – Sistem investicijskega sodišča (prej znan kot ISDS) 
sploh v skladu z zakonodajo EU. Ali boste podprli zahtevo, da Evropsko sodišče o tem 
poda pravno mnenje?  

Zaščita ljudi in 
okolja 

Ste mnenja, da sporazum CETA vsebuje varovalke, ki so dovolj močne, da zagotovijo, da 
»regulativno sodelovanje« ne bo škodovalo EU standardom na področju prehranske 
varnosti, varovanja okolja in potrošnikov? 

 Sporazum CETA ne vsebuje sankcij v primeru kršitve zakonov o delu in okoljskih zakonov. 
Ste s tem zadovoljni? 

 Podjetje Transcanada je ZDA (in s tem ameriške davkoplačevalce) tožilo za 15 milijard 
USD zaradi odločitve vlade, da poda veto na izgradnjo naftnega omrežja. Ali lahko EU 
spoštuje najnovejši Pariški sporazum o podnebnih spremembah, če imajo podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo in distribucijo plina in nafte, dostop do takšnih pravnih orodij? 

Trajnostno 
kmetijstvo in  

Je po vašem mnenju dobra praksa, da mleko, meso, jajca, sadje, zelenjavo in druge 
kmetijske izdelke prevažamo okoli sveta, namesto da bi krepili lokalno pridelavo hrane? 

kakovost hrane Veliko majhnih in srednje velikih podjetij, še posebej tistih iz prehrambnega in 
kmetijskega sektorja, je zaskrbljenih za svoj obstoj, če se trg odpre za mega velike 
pridelovalce onstran Atlantika. Ali skrbi tudi vas? 

 V sporazum CETA so vključeni posebni ukrepi za večje regulativno sodelovanje med EU in 
Kanado na področju bio tehnologij. Ali menite, da je prav, da omogočimo tretji največji 
svetovni proizvajalki gensko spremenjenih organizmov (GSO) sredstva, s katerimi lahko 
ošibi obstoječ sistem zaščite prebivalcev EU pred GSO hrano? 

Javne storitve Evropski parlament je na Evropsko komisijo naslovil priporočilo, da se javne storitve v 
celoti izvzamejo iz bilateralnih trgovinskih sporazumov. Ali se še vedno zavzemate za 
takšno celovito in nedvoumno izključitev javnih storitev? 

 Ali menite, da morajo države članice EU imeti možnost, da razveljavijo privatizacijo javnih 
storitev, kot so oskrba z vodo in energijo, zdravstvo in šolstvo?   

 

 


