
 

        TRGOVANJE S PRIHODNOSTJO 
        Sožitje ali navzkrižje prostega trga, socialne varnosti in zdravega okolja v EU? 

 

 

Informativni bilten je del projekta Trgovanje s prihodnostjo, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni  
razvoj. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje:. Gradiva izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega  
stališča Vlade Republike Slovenije.   
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Kaj je CETA 

Kaj je CETA? Comprehensive economic and trade agremeent (Celovit gospodarski in trgovinski 
sporazum, v nadaljevanju CETA) je trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado, o katerem so 
se nedavno zaključila pogajanja.  

Kaj je namen CETE? Namen sporazuma CETA je enak kot pri TTIPU-u, odprava ovir (tarif, različnih 
predpisov, omejitev naložb itd.), ki omejujejo trgovino in investicije med obema partnericama, s 
čimer naj bi se olajšala nakup in prodaja blaga in storitev med EU in Kanado. Partnerici želita svojim 
podjetjem omogočiti tudi lažje investiranje v gospodarstvo druge pogodbenice. Partnerstvo naj bi 
spodbudilo ekonomsko rast na obeh straneh Atlantika. 

Kakšna je vsebina CETE? Zelo obsežni sporazum bo med drugim vseboval poglavja, kot so finančne 
storitve, čezmejno trgovanja s storitvami, telekomunikacije, intelektualne pravice , javna naročila, 
sanitarni in fitosanitarni ukrepi, državna podjetja, zakonodajno sodelovanje in mobilnost delovne 
sile. 

Kdo se je pogajal? V imenu EU in njenih 28 držav članic je za pogajalsko mizo sedela in se pogajala 
Evropska komisija, na čelu z evropskim komisarjem za trgovino Karlom De Guchtom. Na strani 
Kanade je glavni pogajalec Steve Verheuil  z oddelka za zunanje odnose in trgovino. 

Kakšna je časovnica? Pogajanja so se pričela maja 2009, obsegala so devet formalnih krogov in vrsto 
manjših krogov. Oktobra 2013 so pogajalci objavili, da je dosežen načelen dogovor, avgusta 2014 pa 
je bilo objavljeno, da je tekst sporazuma usklajen. 26. septembra so na srečanju v Kanadi uradno 
sporočili, da je tekst sporazuma pripravljen in ga javno objavili. Sledil bo pravni pregled sporazuma 
in prevod v vse uradne jezike EU. Sporazum mora potrditi Svet EU in Evropski parlament, ali bodo 
sporazum morale ratificirati tudi države članice, pa še ni znano. V najbolj optimističnem scenariju bo 
sporazum stopil v veljavo v pričetku 2016.   

Kakšne so koristi? Študija, ki je ocenila možne učinke CETE na gospodarsko rast, je pokazala, da bi 
BDP v EU zrasel za 11.6 milijard, kar predstavlja zgolj 0,08 % celotnega BDP. Polovica te rasti bo 
temeljila na liberalizaciji trgovine s storitvami, četrtina z odpravo tarif in četrtina z odpravo ne-
tarifnih barier.  

Kakšni so pomisleki? Podobno kot pri TTIP-u so prisotni pomisleki, da bi sporazum povečal moč 
korporacij in omejil suverenost držav, da regulirajo trge v javnem interesu. Velik del ekonomskih 
učinkov je predviden iz naslova trgovine s storitvami in javnih naročil, zato se porajajo pomisleki 
tudi na teh področjih. 

Viri 

Spletna stran Evropske komisije o rezultatu pogajanj 

Študija o ekonomskih vplivih CETE 

Spletna stran kanadskega parlamenta o pogajanjih 

Spletna stran organizacije Canadians o ključnih pomislekih CETE 

  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_en.htm#outcome
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_en.htm#outcome
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5431905&File=87
http://canadians.org/blog/ceta-text-leaked-prompting-numerous-concerns-about-its-implications

