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KRATKA OBRAZLOŽITEV
Odločilen končni rezultat sporazuma CETA mora biti ustvarjanje dostojnih delovnih mest,
uravnotežena rast plač in boljše možnosti za podjetnike. Kar zadeva ustvarjanje dostojnih
delovnih mest, empirični podatki na osnovi realnih modelov kažejo, da naj bi mejno skupno
povečanje stopnje zaposlenosti v EU v šest- do desetletnem obdobju izvajanja v najboljšem
primeru znašalo 0,018 %. Nedavne študije na osnovi teh modelov so pravzaprav napovedale
izgubo 204.000 delovnih mest v EU kot celoti, od tega 45.000 v Franciji, 42.000 v Italiji in
19.000 v Nemčiji. Še več, ocena trajnostnega učinka iz leta 2011 kaže na precejšnjo selitev
industrije, kar bi na koncu privedlo do povečanja dolgotrajne brezposelnosti.
Kar zadeva plače, dokazi pričajo o tem, da bi sporazum prispeval k povečanju razlike v
plačilu med kvalificiranimi in nekvalificiranimi delavci, s tem pa tudi k porastu neenakosti in
družbenih napetosti. In to ni vse: pričakovani so precejšnji prerazporeditveni učinki na
nacionalni dohodek, in sicer naj bi se v EU za 0,66 % povečali prihodki imetnikov kapitala,
kar bi še pospešilo razkrajanje družbenega tkiva.
Sporazum ne vsebuje ločenega poglavja s posebnimi ukrepi v podporo malim in srednjim
podjetjem. V EU je trenutno 20,9 milijona malih in srednjih podjetij (93 % jih ima manj kot
10 zaposlenih), vendar jih le 619.000 izvaža zunaj EU. V liberaliziranem okolju, ki ga bo
ustvaril sporazum CETA, bodo ta podjetja izpostavljena močni konkurenci velikih
severnoameriških nadnacionalnih korporacij, zaradi česar bo ogroženih 90 milijonov delovnih
mest (67 % vseh zaposlenih), ki jih zagotavljajo ta podjetja.
Čeprav sporazum CETA vsebuje posebno poglavje o trgovini in delu, obstaja očiten razkorak
med predvideno ravnjo zaščite za vlagatelje ter ravnjo zaščite za interese in pravice delavcev.
Privilegirani položaj, ki ga bodo vlagatelji dobili prek sistema dvostranskega investicijskega
sodišča (ICS), je v ogromnem nasprotju s posvetovalnim mehanizmom, predvidenim za
varstvo interesov in pravic delavcev.
Prav tako je dokazano, da bo sporazum trgovino preusmeril od držav v razvoju, v tem primeru
zlasti afriških, in olajšal trgovanje severa s severom. To je še posebej škodljivo, ker je treba
nujno spodbujati uresničitev ciljev OZN za trajnostni razvoj do leta 2030, saj je to edini način
za odpravo čedalje večjih neenakosti med razvitimi državami in državami v razvoju ter za
spopadanje s hitro naraščajočimi migracijskimi pritiski.
Še vedno tudi obstaja resen dvom o združljivosti klavzule o sistemu ICS z obstoječo
zakonodajo EU, pa tudi o načelu začasne uporabe.
Zato Odbor za mednarodno trgovino pozivamo, naj sporazuma ne odobri.
******
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni
odbor, da Parlamentu priporoči, naj ne odobri predloga sklepa Sveta o sklenitvi celovitega
gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko
unijo in njenimi državami članicami na drugi strani.
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