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Evropski varuhinji človekovih pravic – javno posvetovanje v zvezi s preglednostjo
pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb

Ljubljana, 28. oktobra 2014

ZADEVA: Posvetovanje o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb

Stališče Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije do vsebine
čezatlantskega trgovinskega in naložbenega partnerstva (TTIP) ter načina pogajanj o tem
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) enako kot vsi evropski
učiteljski sindikati pričakuje oz. zahteva, da se področje izobraževanja v celoti izvzame iz
pogajanj oz. okvira sporazuma TTIP. SVIZ izraža tudi nezadovoljstvo nad dejstvom, da
pogajanja med EU in ZDA potekajo netransparentno, brez sodelovanja Evropskega
parlamenta in drugih demokratičnih institucij.
Zlasti sporno je določilo ISDS (ang. investor–state dispute settlement), ki dopušča tujim
investitorjem, da lahko ugovarjajo posameznim odločitvam države, ker jim ne omogoča
enakih pogojev za investiranje. Obstaja resna nevarnost, da bosta sporazuma evropskim
državam omejila možnosti reguliranja, zlasti v izobraževanju in zdravstvu. Tej možnosti, torej
omejevanju držav pri reguliranju lastnih vprašanj in (ključnih) javnih storitev, ki so v
splošnem interesu in vitalnega pomena za vsako državo, SVIZ ostro nasprotuje. ISDS je v
nasprotju z načeli demokratičnega odločanja in predstavlja veliko tveganje za izobraževalni
sektor. Odveč je omeniti, da bi imela vključitev določila ISDS v sporazum resne posledice za
demokratično odločanje v sektorju vzgoje in izobraževanja ter bi nasploh predstavljala
nesprejemljiv pritisk na demokracijo. Klavzula ISDS vzpostavlja sistem pravnega varstva, ki
služi le tujim vlagateljem in tako diskriminira domača podjetja ter obide domač sodni sistem
v posamezni državi članici EU.
SVIZ pričakuje, da bosta vzgoja in izobraževanje v celoti izvzeti iz pogajanj o sklenitvi TTIP
oziroma da ti področji niti druge ključne javne storitve, ki so v splošnem interesu in vitalnega
pomena za vsako državo, ne bi bili vključeni v končnem sporazumu. Posledice vključitve
vzgoje in izobraževanja v sporazum TTIP bi bile namreč zelo negativne, saj bi pravila, ki
urejajo dostop do trga, lahko omejila pristojnosti držav članic EU, da bi odločale o vstopu
zasebnih in profitnih izobraževalnih institucij in nadzorovale njihovo kakovost. SVIZ je
prepričan, da komercialna pravila trgovanja ne bi smela nikoli omejevati možnosti
posameznih vlad in pristojnih lokalnih oblasti, da same bdijo nad zagotavljanjem

kakovostnega javnega šolstva. Posledice vključitve vzgoje in izobraževanja v sporazum TTIP
bi bile zelo negativne, saj bi pravila, ki urejajo dostop do trga, lahko omejila pristojnosti držav
članic EU, da bi odločale o vstopu zasebnih in profitnih izobraževalnih institucij in
nadzorovale njihovo kakovost. Vsak ukrep, ki bi bil sprejet z namenom spodbujanja visokih
standardov kakovosti pri izdaji dovoljenj in akreditacijskih postopkih, bi bil v skladu s
sporazumom TTIP lahko dojet kot ovira za trgovino.
Skrbi nas še, da omenjeni sporazum, kot je zdaj zasnovan, prek pomembnih obveznosti, ki jih
nalaga Evropski uniji in njenim članicam glede financiranja zasebnega izobraževanja,
predstavlja resno grožnjo izobraževalni politiki, izobraževalnim ustanovam, učiteljem in
učiteljicam, učencem in učenkam. Če bi bila določila trgovinskega sporazuma TTIP v celoti
vpeljana za javne storitve, kot je izobraževanje, bi strogo omejila prostor javnega sektorja ter
okrepila pritiske po privatizaciji in komercializaciji. Našo bojazen potrjuje dejstvo, da sta za
zdaj vzgoja in izobraževanje še zmeraj med najmanj zastopanimi sektorji v različnih
trgovinskih sporazumih, katerih podpisnica je EU.
Prepričani smo, da komercialna pravila trgovanja ne bi smela nikoli omejevati možnosti
posameznih vlad in pristojnih lokalnih oblasti, da same bdijo nad zagotavljanjem
kakovostnega javnega šolstva.
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