Čo znamená CETA?
(slovenské titulky k nemeckému dokumentu
„Was CETA bedeutet“ zo dňa 13.9.2014)
www.youtube.com/watch?v=owCbR2E_xwY

Čo je to CETA?
Na oboch stranách Atlantického oceánu protestujú občania proti plánovanej
transatlantickej dohode o obchode a investíciách, o ktorej Európska únia a USA
práve rokujú.
No iba málokto vie, že EÚ plánuje najskôr uzavrieť podobnú dohodu
s Kanadou CETA. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda.
Rokuje sa o nej už od roku 2009.
CETA má byť podpísaná v septembri 2014, a pripraviť tak cestu spornej
dohode TTIP.
Pretože CETA sa v mnohom podobá dohode TTIP ako vajce vajcu. Obe
dohody majú veľkým koncernom vytvoriť nové privilégiá, na ťarchu občanov.
Robia to najmä pomocou ustanovení o ochrane investorov, tzv. ISDS - teda
mechanizmu na riešenie sporov medzi investorom a štátom.
Podľa tohto mechanizmu budú môcť zahraniční investori žalovať štát, ak
jeho zákony obmedzia zisky investora.
Takéto žaloby na základe mechanizmu ISDS existujú už teraz. Na celom
svete je známych 568 prípadov. Dva príklady:
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V roku 2010 tabakový koncern Philip Morris zažaloval štát Uruguaj o dve
miliardy amerických dolárov ako odškodnenie za zákon na ochranu nefajčiarov.
V roku 2012 atómový koncern Vattenfall zažaloval štát Nemecko o 3,7
miliardy eur ako odškodnenie za výstup z jadrovej energie.
Tieto žaloby sú prerokovávané pred špeciálnymi súdmi bez verejnej
kontroly.
Nerozhodujú v nich nezávislí sudcovia, ale súkromní advokáti, ktorí na
takýchto sporoch neskutočne zarábajú.
Keď CETA nadobudne účinnosť, európske štáty budú môcť byť zažalované
aj americkým koncernom, ktorý má kanadskú dcérsku firmu.
S drahými následkami pre občanov.
Už len hrozba takejto žaloby môže viesť k tomu, že zákony na ochranu
životného prostredia a spotrebiteľov vôbec nebudú prijaté.
To ohrozí aj demokraciu.
CETA počíta s tým, že privatizáciu verejných služieb už nebude možné
zrušiť. Ak sa niektorá obec alebo krajina predsa len na to odhodlá, hrozia drahé
žaloby koncernov.
S takýmito žalobami by energetické koncerny mohli aj v Európe presadiť
problematické frakovanie. Môžu presadiť aj to, že palivá z ropných pieskov
budú môcť naďalej predávať v Európe. V rámci ťažby týchto palív, ktoré
mimoriadne poškodzujú životné prostredie, sú v Kanade pustošené obrovské
územia.
Dohody ako CETA chce EÚ uzavrieť nielen s USA, ale aj so Singapurom,
s Vietnamom, Indiou, Čínou a mnohými ďalšími krajinami.
Všade sa plánuje rovnaký mechanizmus, ktorý záujmy koncernov stavia
nad záujmy občanov.
CETA je prvou z týchto dohôd, ktorá bude vládam a parlamentom
predložená na schválenie.
Ak bude prijatá, TTIP a ostatné dohody sa sotva budú dať zastaviť.

Pomôžte zabrániť dohode CETA.
Podpíšte petíciu na zastavenie dohody CETA:
http://www.auria.sk/blog/ceta-utok-na-demokraciu

ANGAŽUJME SA!
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