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Vroče pred volitvami  
v Nemčiji in Franciji
V kolikor bodo šla pogajanja o TTIP v napačno smer, bo Slovenija 

spremenila svoje stališče do sporazuma. 

Barbara Perko

Dober mesec po zaključenem 14. krogu pogajanj o 
Čezatlantskem trgovinskem sporazumu (TTIP) se je 
celoten proces znašel na majavih tleh. Pogajalski stra-
ni nista bistveno zbližali stališč, dodatno pa sta olja na 
ogenj prilili še izjava nemškega podkanclerja Sigmarja 
Gabriela, da so pogajanja propadla, in francoska 
napoved, da bo Evropsko komisijo pozvala h koncu 
pogajanj o TTIP. 

»Dogajanje je treba razumeti tudi v kontekstu 
volitev v Nemčiji in Franciji prihodnje leto, saj bodo 
voditelji v teh dveh ključnih državah težko ignorirali 
vse glasnejše kritike državljanov,« pojasnjuje evropski 
poslanec dr. Igor Šoltes, ki meni, da bo TTIP težko 
preživel. Vpliva brexita na dogajanje po njegovem 
mnenju ne gre zanemariti, saj podpora sporazumu na 
obeh straneh ni velika. Evropska poslanka Romana 
Tomc vidi vpliv brexita na TTIP predvsem zato, ker je 
Velika Britanija poslovno zelo vezana na ZDA. Eden od 
možnih razlogov za zadnje dogajanje pa bi po njenih 
besedah lahko bila tudi priporočila Evropskega parla-
menta, o katerih področjih se ne sme pogajati (javne 
storitve, standardi na področju hrane, …). 

Kako naj postopa Slovenija?

»Prepričan sem, da bi morala Slovenija odločno 
podpreti francoska prizadevanja za zaustavitev 
pogajanj ter se tako postaviti na stran svojih drža-
vljanov in državljank, katerim TTIP ne bo prinesel 
nič dobrega. Glavni razlog je seveda v tem, da bi s to 
potezo preprečili izjemno škodljive posledice, ki jih bo 
TTIP imel za naše javne dobrine, socialne in delavske 
pravice, okoljske standarde in kvaliteto naše hrane,” 
meni Šoltes, ki je na Vlado RS naslovil odprto pismo, v 
katerem jo k temu tudi poziva. Prepričan je, da Evropa 
ne sme ogroziti svojih standardov in pravic.

Tomčeva svari pred prehitrim ukrepanjem. »Vse-
kakor je brez informacij brezglavo trditi, da moramo 
prekiniti pogajanja, to je neodgovorno. Sploh zato, 
ker se pogajalci že tri leta trudijo, da bi dosegli kom-
promis, ki bi bil sprejemljiv za obe strani. Najprej je 
treba vedeti, kaj se v resnici dogaja,« opozarja. 

Stališče Slovenije nespremenjeno

»Stališče Slovenije do pogajanj se ni spremenilo. 
Nikoli nismo bili naklonjeni hitenju na račun vsebi-

ne. Slovenija zaenkrat še podpira pogajanja za TTIP, 
vendar se zavzema za čim večjo transparentnost ter 
previdnost,« pojasnjujejo na Ministrstvu za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo (MGRT). 

»Na odločitev Slovenije glede usode TTIP bo 
vplivalo tudi, če bi šla pogajanja povsem v napačno 
smer, če ne bi bila zagotovljena nujna stopnja tran-
sparentnosti, ali če ne bi bilo nobenega napredka v 
okviru pogajanj. Dokler pogajanja potekajo, je težko 
govoriti o upoštevanju ali neupoštevanju stališč, 
saj končno besedilo še ni znano. Poleg tega je treba 
opozoriti, da posamezna država članica EU ne more 
samostojno ustaviti pogajanj. Potrebna je podpora 
ostalih držav članic, podobno kot to velja za spreje-
manje mandata za pogajanja,« dodajajo na MGRT.

Pogajanja za sklenitev TTIP bodo tudi predmet 
pogovorov Evropskega Sveta na zasedanju v oktobru. 

»Gospodarsko 
sodelovanje med ZDA 

in EU je vsekakor 
pomembno, a to 

ne sme iti na račun 
standardov in pravic 

v Evropi.«

Igor Šoltes

»Bistveno 
pomembneje je, 

da se doma ne 
prepričujemo, da je 

TTIP ugoden samo za 
multinacionalke, za 

MSP pa neugoden, 
ampak da slovenska 
podjetja ne glede na 

velikost intenzivirajo 
svoje umeščanje 

v svetovne 
dobaviteljske 

verige.«

Marjan Rihar, direktor 
ZEE pri GZS
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Pred TTIP še CETA

Za 27. oktober je napovedan uradni podpis sporazu-
ma EU-Kanada CETA. 

Šoltes se zavzema za zavrnitev tako sporazuma 
CETA kot TTIP, »saj oba postavljata interese multi-
nacionalk nad interese državljanov ter predstavljata 
grožnjo demokraciji ter našemu načinu življenja. 
Mnogi vidijo sporazum CETA kot trojanski konj TTIP, 
saj lahko v primeru njegove potrditve pričakujemo 
lažji in hitrejši sprejem TTIP.«  

A številni drugi poznavalci so do takšnih trditev 
zelo skeptični. Sporazum z Južno Korejo je denimo 
zelo pospešil izvoz iz EU v to državo. Izvoz EU v Južno 
Korejo se je od uveljavitve sporazuma v letu 2011 do 
leta 2015 povečal za 55 odstotkov.  gg
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