Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica poziva Vlado Republike Slovenije in Državni
zbor Republike Slovenije, da zavrneta ratifikacijo trgovinsko – investicijskih sporazumov
TTIP, CETA in TISA.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka:
Nova Gorica,

Matej Arčon
ŽUPAN

Številka:
Nova Gorica, 9. november 2016
OBRAZLOŽITEV
Mestna občina Nova Gorica je ena izmed 108 slovenskih občin, ki so v okviru Skupnosti
občin Slovenije pozvale oziroma zahtevale od Vlade Republike Slovenije, da zavrne
prostotrgovinski sporazum med EU in Kanado – CETA ter hkrati opozorile Vlado RS, da
ni mogoče pristati na dogovore, ki bi izhajali ali izhajajo iz mednarodnih sporazumov
(CETA. TTIP, TISA) sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način. Župani z
občinskimi svetnicami in svetniki zastopamo interese skupnosti, lokalnega okolja in
gospodarstva ter nam zato nam ni vseeno, kakšne dogovore sprejema Vlada RS, še
posebno če se ti sprejemajo brez transparentnega delovanja odločevalcev in sodelovanja
zainteresirane javnosti.
Občine smo tako Vladi Republike Slovenije jasno sporočile, da naj zavrne ratifikacijo
trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TISA. S tem pismom oziroma
pozivom smo se pridružili cilju iniciative deklariranja občine kot skupnosti brez tajnih
sporazumov (CETA, TTIP, TISA) – ti. TTIP Free Zones in to je jasen signal
odločevalcem, da je potrebno pri sprejemanju takšnih izjemno pomembnih mednarodnih
sporazumov upoštevati najmanj načelo transparentnosti in vključevanja javnosti.
Na naše razočaranje Vlada RS ni prisluhnila niti civilni družbi niti delu strokovne javnosti
in niti pozivu 108 slovenskih županj in županov ter je podpisala trgovinski sporazum
CETA.
Sedaj je na potezi Evropski parlament, ki mora sporazum potrditi in odločiti o njegovi
začasni rabi, zatem pa bodo o njem odločali nacionalni parlamenti. Po pravni hierarhiji je
mednarodni sporazum nad ustavo posamezne države in ga mora parlament ratificirati z
ustavno, torej najmanj dvotretjinsko večino.
Zato moramo vsi skupaj še naprej in še bolj odločno jasno sporočati odločevalcem, da
nasprotujemo sprejemanju tako pomembnih mednarodnih sporazumov na tako
nedemokratičen in nepregleden način.
Ker sama razglasitev občine za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP,
CETA in TISA ne bi imela nobenega pravnega učinka ob morebitnem sprejemu
trgovinskih sporazumov na nacionalni ravni, saj Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
nima pristojnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov, ampak je to v
pristojnosti Evropske komisije in držav članic, ki takšne mednarodne sporazume
ratificirajo, je potrebno vse sile usmeriti v odločevalce s sporočanjem jasnih stališč do te
tematike.

V kolikor boste predlagani sklep sprejeli, ga bomo naslovili tako na Vlado RS kot na
Državni zbor RS.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predlagani sklep
obravnava in sprejme.

Andrej Markočič
Vodja Kabineta župana

Matej Arčon
ŽUPAN

