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EVROPSKA UNIJA IN SVETOVNA
TRGOVINSKA ORGANIZACIJA

Svetovna trgovinska organizacija (STO) si prizadeva za zagotavljanje mednarodnega,
s skupnimi pravili urejenega trgovinskega sistema. Kljub slepi ulici, v katero so zašli
trgovinski pogovori v okviru kroga pogajanj iz Dohe, organizacija išče načine za
spoprijemanje z novimi izzivi svetovne trgovine. Pri tem je pomemben mejnik sporazum
o olajševanju trgovine iz leta 2013, ki je v trgovinska pravila Svetovne trgovinske organizacije
vnesel določene novosti. Evropski parlament od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe
skupaj s Svetom nastopa v vlogi sozakonodajalca na področju trgovinske politike in ima
pomembno vlogo pri nadziranju te politike, vključno z delovanjem EU v Svetovni trgovinski
organizaciji.

V prvih desetletjih 20. stoletja so postajali odnosi med državami zaradi trgovinskih vprašanj
vse kompleksnejši, zato je bilo treba ponuditi platformo za enostavnejšo pripravo in reguliranje
trgovinskih odnosov. Z leta 1947 sklenjenim sporazumom GATT so se odprle možnosti za
razprave in pogajanja za okroglo mizo in se je oblikoval večstranski pristop k trgovini, poleg
tega pa je bil uveden sistem mednarodno priznanih pravil o trgovini. Temeljna zamisel je bila
ustvariti enake konkurenčne razmere za vse članice in v ta namen bistveno znižati carinske tarife
in druge ovire za trgovino ter odpraviti diskriminacijsko obravnavanje v mednarodni trgovini[1].
Z razvojem mednarodne trgovine, ki ni več vključevala le menjave blaga, temveč tudi
izmenjavo storitev in zamisli, se je sporazum GATT preoblikoval in institucionaliziral kot
Svetovna trgovinska organizacija. Ta je bila ustanovljena leta 1995 po zaključenem urugvajskem
krogu pogajanj, združila pa je prejšnje trgovinske sporazume – sporazum GATT, sporazum
o kmetijstvu, sporazum o tekstilu in oblačilih – pa tudi dodatne splošne sporazume, med
katerimi sta najpomembnejša Splošni sporazum o trgovini s storitvami (GATS) in Sporazum
o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS).
Statistični podatki dokazujejo, da sta prosta in pravična trgovina ter gospodarska rast soodvisni.
Ustanovitev Svetovne trgovinske organizacije je bil pomemben korak k celovitejšemu in
s tem bolj dinamičnemu mednarodnemu trgovinskemu sistemu. Organizacija si prizadeva
za spodbujanje proste trgovine, zlasti tako, da zagotavlja, da države v pogajanjih še naprej
odpravljajo ovire za trgovino. Ker sta danes dve tretjini članic Svetovne trgovinske organizacije
države v razvoju, organizacija tudi gospodarstvom v tranziciji in najmanj razvitim državam
omogoča, da pri svojih razvojnih prizadevanjih dosežejo napredek s prosto trgovino.

MEHANIZEM ZA REŠEVANJE TRGOVINSKIH SPOROV

Eden največjih dosežkov Svetovne trgovinske organizacije je utrditev organa za reševanje
sporov, ki ima pristojnost odločanja v trgovinskih sporih in lahko svoje odločitve tudi izvršuje.
Mehanizem za reševanje trgovinskih sporov deluje na podlagi sistema predhodno opredeljenih

[1]Sporazum GATT (1947), uvodni odstavek.
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pravil, članicam organizacije pa omogoča, da ne glede na svojo politično težo ali gospodarski
vpliv vložijo pritožbe zaradi domnevnih kršitev pravil Svetovne trgovinske organizacije in
zahtevajo odškodnino. S tem mehanizmom se je zmanjšala uporaba enostranskih obrambnih
ukrepov, ki so jih države običajno vzpostavljale prej in na katere so se mnoge prizadete države
odzivale s povračilnimi ukrepi, kar je pogosto privedlo do pravih trgovinskih vojn.
Sistem Svetovne trgovinske organizacije zagotavlja, da močnejše članice ne prevladajo nad
šibkejšimi, določa pa tudi jasna pravila o povračilnih ukrepih.
EU je že vse od ustanovitve Svetovne trgovinske organizacije ena največjih uporabnic njenega
sistema za reševanje sporov. Sodelovala je že v 181 primerih reševanja sporov, 97-krat kot
pritožnica in 84-krat kot tožena stranka[2]. V drugih 166 primerih je zaprosila za status
„tretje stranke“, ki članicam Svetovne trgovinske organizacije omogoča spremljanje sporov, ki
zadevajo druge stranke. Unija, ki jo zastopa Evropska komisija, si je že velikokrat prizadevala
za boljše in jasnejše sporazume Svetovne trgovinske organizacije, ko je od delovnih teles in
prizivnega organa te organizacije zahtevala odločitve.
Evropski parlament pozorno spremlja potek sporov, v katerih je udeležena EU. Njegov odbor
za mednarodno trgovino objavlja svoja stališča o trgovinskih sporih v obliki poročil, javnih
predstavitev in ustnih vprašanj Komisiji in Svetu. To velja na primer tudi za spor Airbus-Boeing
med EU in ZDA.

KROG POGAJANJ IZ DOHE IN NAPREJ

Članice Svetovne trgovinske organizacije od leta 2001 sodelujejo v splošnem krogu
večstranskih trgovinskih pogajanj, znanim pod imenom krog pogajanj iz Dohe ali razvojna
agenda iz Dohe. Glavni cilj tega, devetega kroga svetovnih trgovinskih pogajanj je v središče
svetovnega trgovinskega sistema postaviti razvoj. Države v razvoju pri pogajanjih iz Dohe
pridobivajo vedno večjo vlogo, saj se vpliv te skupine držav v svetovnem trgovinskem sistemu
v zadnjem desetletju zelo povečuje. Osnovni namen je bil okrepiti zmogljivosti držav v razvoju,
da se v večji meri okoristijo z mednarodno trgovino in se uspešneje borijo proti revščini.
Razvojna agenda iz Dohe je bila že na začetku osnovana na načelu „paketnega pristopa“[3]

in še vedno poteka. Enako kot v prejšnjih krogih se tudi v tem skuša trgovina dodatno
liberalizirati. Del pogajanj je namreč namenjen tudi reviziji trgovinskih pravil in njihovi
prilagoditvi svetovnemu trgovinskemu sistemu, ki se nenehno razvija.
Razvojna agenda iz Dohe je sestavljena iz treh stebrov:
1. dostop na trg za kmetijske proizvode (vključno s carinskimi tarifami in subvencijami),

za industrijske izdelke (tako imenovani dostop do trga za nekmetijske proizvode) in za
storitve,

2. pravila, na primer o spodbujanju trgovine, in protidampinška pravila ter

3. razvoj.

Pogovori so vseeno obtičali na mrtvi točki zaradi nekaterih pomembnih vprašanj, v največji
meri povezanih z dostopom do trgov. Največje razlike so med stališči nekaterih močnejših
držav v vzponu in industrijskih držav ali blokov v zvezi s tem, kako bi bilo treba preoblikovati
mednarodni trgovinski sistem.

[2]Podatki z dne 22. marca 2017 (niso na voljo v slovenščini): https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
dispu_by_country_e.htm
[3]Načelo „skupne zaveze“ pomeni, da „nič ni dogovorjeno, dokler ni vse dogovorjeno“.
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EU je podprla začetek širokega in ambicioznega kroga pogajanj, saj je sprevidela, da bodo na
ta način vse udeleženke imele korist od gospodarske rasti in razvoja, pa tudi, da bodo le tako
pripravljene sklepati kompromise. Kljub velikim prizadevanjem številnih udeleženk (zlasti EU)
uspešnega zaključka pogajanj še ni na vidiku.
Da bi se pogajanja vendarle premaknila z mrtve točke in bi obrzdali protekcionizem, si
članice Svetovne trgovinske organizacije zdaj prizadevajo za dogovore na manj kontroverznih
področjih, kar bi lahko pomembno prispevalo k izpolnjevanju razvojnih ciljev. Decembra 2013
je prišlo do sklenitve prvega večstranskega pravnega instrumenta od ustanovitve Svetovne
trgovinske organizacije pred 22 leti – sporazuma o olajševanju trgovine. Dve leti kasneje,
decembra 2015, je bil nov konkreten premik dosežen s sklenitvijo sporazuma o pravilih za
omejevanje podpore škodljivemu dampingu pri izvozu kmetijskih izdelkov, kar je še posebej
pomembno za najmanj razvite države.
Čeprav ta pozitivna premika v primerjavi s prvotno agendo iz Dohe nista tako zelo daljnosežna,
pa vseeno potrjujeta polno zavezanost članic Svetovne trgovinske organizacije večstranskemu
trgovinskemu sistemu, na kar še zlasti kaže začetek veljavnosti sporazuma o olajševanju
trgovine februarja 2017. Ta pozitivni razvoj dogodkov odpira pot obnovitvi pogajanj v okviru
Svetovne trgovinske organizacije, s katerimi naj bi se skušali spoprijeti z novimi izzivi,
s katerimi se srečuje svetovna trgovina, in prispeval k utrjevanju večstranskega trgovinskega
sistema. Evropski parlament pogajanja pozorno spremlja, sprejel je že več poročil o stanju
pogajanj.
Parlamentarna konferenca o Svetovni trgovinski organizaciji, ki jo soorganizirata Evropski
parlament in Medparlamentarna unija, omogoča redno konstruktivno sodelovanje (več
informacij o konferenci v nadaljevanju). Parlament je večkrat pozval k ponovnemu začetku
pogajanj in pri tem poudaril pomen kroga pogajanj iz Dohe za svetovno trgovino in gospodarski
razvoj.
Parlament tudi tesno sodeluje v pogajanjih o bolj omejenih sporazumih; decembra 2013
je na ministrsko srečanje Svetovne trgovinske organizacije napotil delegacijo na Bali,
decembra 2015 pa v Nairobi. Naslednje ministrsko srečanje Svetovne trgovinske organizacije bo
od 10. do 13. decembra 2017 v Buenos Airesu. Parlament budno spremlja priprave, delegacijo
pa bo napotil tudi na naslednje ministrsko srečanje.

EU IN SVETOVNA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA

Doslej je imela EU po drugi svetovni vojni skupaj z ZDA osrednjo vlogo pri razvoju
mednarodnega trgovinskega sistema.
Kot sporazum GATT (in pozneje Svetovna trgovinska organizacija) je bila tudi Evropska unija
prvotno vzpostavljena zato, da bi odpravili carinske ovire in spodbudili trgovino med njenimi
državami članicami. Enotni trg EU je deloma nastal po zgledu načel in prakse sporazuma GATT.
Unija je bila vedno ena glavnih zagovornic učinkovite mednarodne trgovine, ki temelji na
načelih pravne države. V takem sistemu je mogoče zagotoviti, da imajo podjetja pravičen dostop
do trga, in s tem podpreti gospodarsko rast doma in v tretjih državah, zlasti v manj razvitih.
Skupna trgovinska politika EU je področje, na katerem ima Unija popolno in izključno
pristojnost. Povedano drugače: kadar Unija deluje v Svetovni trgovinski organizaciji, nastopa
kot samostojen subjekt; zastopa jo Komisija in ne države članice. Komisija se pogaja
o trgovinskih sporazumih in zastopa interese EU pred organom za reševanje sporov v imenu
vseh 28 držav članic. Pri tem se s Svetom in Evropskim parlamentom redno posvetuje ter jima
redno poroča o vsebini in strategiji za večstranske razprave. Svet in Parlament sta po določilih
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Lizbonske pogodbe sozakonodajalca in tako enakovredno odločata o mednarodnih trgovinskih
zadevah.
EU si v okviru Svetovne trgovinske organizacije prizadeva za večstranski okvir za trgovinska
pogajanja, s katerim bi dopolnili in po možnosti nadomestili dvostranska pogajanja. Vseeno je
EU zaradi zastoja v krogu pogajanj iz Dohe in dejstva, da so drugi trgovinski partnerji ponovno
začeli uporabljati dvostranske sporazume, prisiljena ponovno razmisliti o svoji dolgoletni
strategiji in obnoviti regionalna in dvostranska pogajanja.
Mrtve točke v Svetovni trgovinski organizaciji so tudi pokazatelj tega, da se je mednarodni
trgovinski sistem v zadnjih 20 letih korenito spremenil. Prejšnji sistem, ki sta ga v glavnem
obvladovali EU in ZDA, je postal odprt in večplasten z novimi akterji, v glavnem držav
v tranziciji in držav v razvoju. Nekaterim državam v razvoju je liberalizacija mednarodnega
trgovinskega sistema koristila, saj doživljajo fazo zdržne gospodarske rasti brez primere. EU se
te nove dinamike dobro zaveda in je že opozorila, da je treba preseči zgolj dogovarjanje preko
pogajanj, ki so zaznamovala zadnja leta, se usmeriti v inovativne pristope, ki bodo ustrezali
razvoju globalne trgovine v 21. stoletju, in večjo pozornost nameniti regulativnim vprašanjem,
ne samo carinskim tarifam.

PARLAMENTARNA KONFERENCA O SVETOVNI TRGOVINSKI
ORGANIZACIJI

Parlamentarno konferenco o Svetovni trgovinski organizaciji skupaj organizirata Evropski
parlament in Medparlamentarna skupščina, namenjena pa je mednarodni krepitvi demokracije
in vključitvi parlamentarne razsežnosti v večstransko trgovinsko sodelovanje.
Prvo uradno parlamentarno srečanje v Svetovni trgovinski organizaciji je bilo decembra 1999
na ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije v Seattlu. Evropski parlament in
Medparlamentarna skupščina sta se leta 2001 dogovorila, da bosta združila svoja prizadevanja in
sponzorirala parlamentarno srečanje med konferenco Svetovne trgovinske organizacije v Dohi.
Na tem srečanju so postavili temelje za parlamentarno konferenco o Svetovni trgovinski
organizaciji.
Gre za forum, na katerem si lahko poslanci parlamentov z vsega sveta izmenjajo mnenja,
informacije in izkušnje o mednarodnih trgovinskih vprašanjih. Udeleženci spremljajo dejavnosti
Svetovne trgovinske organizacije, spodbujajo njeno učinkovitost in pravičnost, se zavzemajo
za preglednost njenih postopkov, skušajo izboljšati dialog med vladami, parlamenti in civilno
družbo, vplivajo na smer razprav v tej organizaciji in krepijo zmogljivosti nacionalnih
parlamentov v mednarodnih trgovinskih zadevah.
Parlamentarna konferenca o Svetovni trgovinski organizaciji se srečuje vsako leto ter med
ministrskimi konferencami Svetovne trgovinske organizacije.
Susana Mendonça
09/2017
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