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Zadeva: ukrepi Mestne občine Ljubljana proti trgovinskimi sporazumi med EU in ZDA  

  

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL v imenu svetniškega kluba podajam županu MOL 

naslednjo pobudo in prosim za pisno stališče. 

 

Vlada Republike Slovenije nas je seznanila o pogajanjih za sklenitev Obsežnega gospodarskega in 

trgovinskega sporazuma med EU in Kanado (CETA), o Čezatlantskega partnerstvu za trgovino in 

investicije med EU in ZDA (TTIP) in o Sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA). Uraden namen 

sporazumov na področju zunanje trgovine je olajšati medsebojno trgovanje s ciljem povečati 

gospodarsko rast in ustvariti nova delovna mesta.  

 

Upravičeno se bojimo in pridružujemo pomislekom številnih civilno družbenih organizacij v 

Sloveniji in po Evropi, do bodo predvideni trgovinski sporazumi ogrozili našo že tako šibko 

demokracijo in utrli pot za napad na okolje, zdravstvene sisteme, prehrano, službe, javne storitve, 

digitalne pravice in veliko drugih področij. Z izgovorom izboljševanja trgovine med državami želijo 

predpise, ki ščitijo pravice delavcev, javni sektor in potrošniške standarde, zmanjšati na minimum.   

  

Pri pogajanjih za TTIP in TISA se vsebine sporazumov še spreminjajo, zato pričakujem da se Mestna 

občina Ljubljana, kot glavno mesto s predstavniki Republike Slovenije, ki so vključeni v proces 

pogajanj prek različnih delovnih teles, prizadeva za zaščito varstva človekovih pravic, za ohranjanje v 

EU dosežene ravni zaščite zdravja ljudi, živali, rastlin in okolja ter za ohranjanje že doseženih 

standardov. 

 

Zanima nas, katere ukrepe je Mestna občina Ljubljana že predlagala na lokalni ravni (javne 

gospodarske službe, zdravstvo, šolstvo)? TIIP naj bi posegel tudi v javna naročila, in sicer naj bi 

vodil v liberalizacijo storitev javnih naročil, saj s tem ogroža spodbujanje lokalnega gospodarstva in 

razvoja.  Pričakujemo, da bo občina z argumenti nestrinjanja izvajala pritisk na vlado RS, evropske 

poslance in druga evropska združenja, v katere je včlanjena,  da zavrne sporazume. 

 

Člani Združene levice bomo skupaj s civilno družbo in aktivisti z organizacijo lokalnih kampanj in 

protestov, peticij in s sodelovanjem na javnih protestih (18. 4. 2015 v Ljubljani) izražali svoje 

nestrinjanje do sporazumov, s katerimi se odpovedujemo svoje suverenosti pri sprejemanju 

zakonodaje.   

 

S spoštovanjem,  

 

Nataša Sukič  l. r. 

                     mestna svetnica 


