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PŘÁTELÉ PŘÍRODY ODMÍTAJÍ DOHODU CETA
Vídeň, 26. září 2016
Na Výroční konferenci hnutí Mezinárodní Přátelé přírody (NFI), která se konala 23. září
2016 v německém Bielefeldu přijali zástupci reprezentující národní organizace Přátel
přírody nejen v zemích Evropské unie společné stanovisko k dohodě o volném
obchodu CETA mezi Kanadou a Evropskou unií.
Přátelé přírody apelují na poslance regionálních a národních parlamentů členských států EU,
aby odmítli plánovanou dohodu o volném obchodu dojednávanou mezi Evropskou unií a
Kanadou. Vyzývají také členské státy EU, aby v Evropské radě projevily nesouhlas s
předběžnou aplikací dohody.
„Připravovaná dohoda o volném obchodu podřizuje cíle mezinárodních paktů, jako je
například Agenda 2030 OSN nebo Pařížská klimatická smlouva, zájmům nadnárodních
koncernů,“ říká prezident NFI Manfred Pils. „Namísto myšlenky udržitelného rozvoje naší
společnosti se do návrhu prosadily krátkodobé ekonomické úvahy. Globální obchod žádný
blahobyt nepřinese, pokud mu obětujeme životní prostředí a sociální standardy.“ Hans-Gerd
Marian, sekretář Přátel přírody Německa doplňuje: „K aktivitám proti dohodám TTIP a CETA
se během posledních dvou let postupně přidávala občanská hnutí v dalších a dalších státech
EU. Také Přátelé přírody jsou pro to, aby v Evropské radě co nejvíce vlád řeklo připravované
dohodě CETA své ne.“
Politika musí podporovat udržitelnou globalizaci
Při vyjednávání dohody o volném obchodu jde o zásadní směřování: Bude se politika i
nadále podřizovat bezohledným zájmům nadnárodních hospodářských korporací, anebo
zvítězí potřeba vidět prioritu v trvale udržitelné, sociálně a ekologicky příznivé globalizaci?
Nevytvářejme paralelní justici
Kanada a státy EU patří mezi právní státy. Diskriminace zahraničních investorů v žádné z
těchto zemí neexistuje; pro obchodování domácích i zahraničních podnikatelů platí v zásadě
stejné podmínky. Proto není opodstatněné zavádět paralelní soudnictví, což smlouva
zamýšlí. Připomeňme, že takové opatření se kdysi používalo k předcházení škodám při
podnikání v zemích s deficitem právního státu.
Öffentliches Interesse nicht den Renditeerwartungen opfern
CETA přistupuje k veřejným službám optikou tržního uvažování a obchodních zájmů, které
se ale nekryjí se zájmy občanů. Neexistuje ale rozumný důvod, otevřít veřejné služby v EU
kanadským privátním poskytovatelům, kteří se těší na výnosné obchody – což samozřejmě v
obráceném sledu platí i pro Kanadu. Měřítkem musí být obecné blaho a ne zájem vydělat.
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