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TRGOVINSKI REŽIMI, KI SE
UPORABLJAJO V DRŽAVAH V RAZVOJU

Trgovinska in razvojna politika EU je orisana v sporočilu „Trgovina, rast in razvoj“ iz
januarja 2012. Osredotočena je na države v največji stiski. Za najmanj razvite države
je ohranjen splošni sistem preferencialov in tudi ureditev „vse razen orožja“, sistem
preferencialov za države AKP, ki ne sodijo med najmanj razvite, pa je bil nadomeščen
s sporazumi o gospodarskem partnerstvu, ki vsebujejo razvojno sestavino. Pripravlja se nova
strategija pomoči EU za trgovino, ki naj bi državam v razvoju pomagala pri vzpostavljanju
trgovinskih zmogljivosti in bo temeljila na novem sporočilu Komisije. EU podpira razvojni
krog Svetovne trgovinske organizacije (STO), oktobra 2005 pa je ratificirala sporazum
o olajševanju trgovine.

PRAVNA PODLAGA

Sporočilo iz leta 2012 z naslovom „Trgovina in razvoj: prilagoditev trgovinskih in naložbenih
politik državam, ki najbolj potrebujejo pomoč“[1] jasno kaže na spremembo paradigme trgovine
in razvoja.
Komisija je v njem trgovino znova postavila v središče razvojne strategije, hkrati pa je poudarila,
da je treba bolj upoštevati razlike med državami v razvoju, da bi se osredotočili na tiste, ki
najbolj potrebujejo pomoč. V sporočilu si prizadeva tudi za krepitev sinergij med trgovinskimi
in razvojnimi politikami, kot sta načelo EU o usklajenosti politik za razvoj in sporočilo o agendi
za spremembe iz leta 2011[2], ter ponovno opozarja na pomen spoštovanja temeljnih vrednot
EU, kot so človekove pravice.
Pravna podlaga za trgovinsko politiko na splošno je člen 207 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (PDEU), ki določa pristojnosti institucij EU na področju skupne trgovinske politike.
Člen 188(2) PDEU določa, da se za izvajanje skupne trgovinske politike uporablja redni
zakonodajni postopek, ki zahteva odobritev Parlamenta. Skladno s členom 218 PDEU je
odobritev Parlamenta potrebna za sklenitev mednarodnih trgovinskih sporazumov, kot so
sporazumi o gospodarskem partnerstvu. Pristojnosti Parlamenta so se povečale ne le na podlagi
Lizbonske pogodbe, ki je razširila področje uporabe rednega zakonodajnega postopka, ampak
tudi skozi prakso v sedanjem parlamentarnem obdobju. Njegova zavezanost večji preglednosti
trgovinskih pogajanj je privedla do tega, da je predsednik Komisije Juncker v govoru o stanju
Unije napovedal, da pogajalski mandati ne bodo več zaupni.

CILJI SHEM EU ZA PREFERENCIALNI DOSTOP NA TRG

Shema preferencialov, ki je bila uvedena leta 1971, ima tri glavne elemente. Prvi je standardni
splošni sistem preferencialov, avtonomen trgovinski režim, s katerim EU za nekatere tuje

[1]COM(2012)0022.
[2]„Povečanje učinka razvojne politike EU: agenda za spremembe“ (COM(2011)0637).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0022
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0637
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proizvode ponuja enostranski prednostni dostop do svojega trga v obliki znižane ali ničte
carinske stopnje. Drugi element (GSP+) je poseben spodbujevalni režim, ki ponuja tarifna
znižanja ranljivim državam, ki so ratificirale in izvajajo mednarodne konvencije na področju
človekovih pravic in pravic delavcev, okolja in dobrega upravljanja. Tretji element je pobuda
„vse razen orožja“, ki zagotavlja dostop na trg EU brez uvoznih dajatev in kvot za vse proizvode
iz 49 najmanj razvitih držav, razen orožja in streliva.
Cilj splošne sheme preferencialov je državam in ozemljem v razvoju olajšati dostop do trga EU
z znižanjem carinskih tarif za njihove proizvode. Prvotno so bili enostranski tarifni preferenciali
na trgu EU namenjeni ustvarjanju dodatnih prihodkov od izvoza v državah v razvoju, ki bi jih te
lahko uporabile za doseganje trajnostnega razvoja in izvajanje politik za zmanjševanje revščine
ter za diverzifikacijo gospodarstva. Shema preferencialov je bila reformirana leta 2012[3].
Čeprav so trije elementi ostali, se je bolj osredotočila na države, ki najbolj potrebujejo pomoč.
V standardnem splošnem sistemu preferencialov je bilo uvedeno strožje pogojevanje
z dohodkom, na podlagi katerega so dajatve znižane pri približno 66 % vseh tarifnih postavk,
s čimer so glavna ciljna skupina postale ranljive države v razvoju z nizkim in nižjim srednjim
dohodkom. To pomeni, da države, ki jih je Svetovna banka v zadnjih treh letih uvrstila med
države z visokim ali višjim srednjim dohodkom, ne bodo več vključene v splošno shemo
preferencialov. Skupina upravičenk se je zato znatno zmanjšala, in sicer s 176 na 27. Na novo
uvedeni mehanizem „gradacije“ je spremenil tudi to, kdaj se tarifni preferenciali za posamezno
državo več ne uporabljajo.
Shema GSP+, ki je posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, še
naprej zagotavlja ničte carinske dajatve pri približno 66 % vseh tarifnih postavk, določenih
na podlagi standardnega splošnega sistema preferencialov za države v razvoju, ki se uvrščajo
med ranljive, vendar pod pogojem, da ratificirajo in izvajajo 27 mednarodnih konvencij
o trajnostnem razvoju, vključno s konvencijami o temeljnih človekovih pravicah in pravicah
delavcev, nekaterimi konvencijami o varstvu okolja in konvencijami o boju proti proizvodnji
prepovedanih drog in trgovanju z njimi. Neizpolnjevanje teh zahtev vodi k začasni odpravi
carinskih koncesij. Na seznam upravičenk je bilo dodanih več držav.
Ti dve splošni shemi preferencialov bosta veljavni deset let.
Pobuda „vse razen orožja“[4] zagotavlja tržni dostop brez uvoznih dajatev in kvot za vse
proizvode iz najmanj razvitih držav, razen orožja in streliva. Pobuda se v skladu z reformo
v večji meri osredotoča na 49 najmanj razvitih držav, ki bodo do sheme „vse razen orožja“
upravičene za nedoločen čas. Med temi državami je 33 afriških, 10 azijskih, 5 pacifiških, zadnja
pa je karibska država (Haiti).
Vse države, ki so podpisale in ratificirale sporazum o prosti trgovini z EU, bodo s tem prenehale
uživati preferencialno obravnavo, ne glede na njihovo stopnjo razvoja.
EU na večstranski ravni podpira razvojno agendo STO, ki je bila sprejeta v Dohi leta 2001.
Oktobra 2015 je ratificirala sporazum o olajševanju trgovine, ki je bil sklenjen na ministrskem
srečanju STO na Baliju leta 2014 in je še posebej pomemben za države v razvoju in neobalne
države.
Pobuda pomoči za trgovino, sprožena na ministrski konferenci STO decembra 2005
v Hongkongu, dopolnjuje razvojno agendo iz Dohe in zagotavlja pomoč za povečanje
trgovinskih zmogljivosti, z namenom večje rasti in boja proti revščini. EU je leta 2007[5] sprejela

[3]Uredba (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012.
[4]Evropska komisija, Pobuda „vse razen orožja“ – kdo so države upravičenke? http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2013/april/tradoc_150983.pdf
[5]COM(2007)0163

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0163&from=EN
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strategijo, ki je bila posodobljena, da bi jo uskladili z Agendo 2030[6] Združenih narodov,
soglasjem EU o razvoju[7] in globalno strategijo[8]. Komisija naj bi do konca leta 2017 pripravila
novo sporočilo.
Na zadnji ministrski konferenci STO, ki je prvič potekala v afriški državi, v Keniji, je EU skupaj
z nekaterimi članicami STO zelo odločno spodbujala obravnavo drugih vprašanj, pomembnih
za države v razvoju.

SPORAZUMI O GOSPODARSKEM PARTNERSTVU

Sporazumi o gospodarskem partnerstvu so leta 2000 v okviru Sporazuma iz Cotonouja postali
glavni instrument za spodbujanje trgovine med EU ter afriško, karibsko in pacifiško regijo. So
temeljni gradniki za trgovinske odnose med EU in afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami
– ti odnosi so eden od treh stebrov sporazumov – in so skladni s pravili STO. Postopoma
nadomeščajo preferencialno trgovinsko ureditev EU.
Pogajanja o sporazumih o gospodarskem partnerstvu so se začela leta 2002, zaključena pa naj
bi bila do leta 2008. Ker pa je pogajalski proces trajal veliko dlje, kot je bilo pričakovano,
je EU sprejela uredbo o dostopu do trga in tako zagotovila začasno ureditev tega dostopa do
leta 2014, ki je bila nato podaljšala do leta 2016 do sklenitve, podpisa in ratifikacije sporazumov
o gospodarskem partnerstvu. V procesu ni bila dosežena želena regionalna razsežnost, saj sta
do dneva poteka uredbe o dostopu do trga (1. oktober 2016) samo dve celotni regiji že podpisali
sporazum o gospodarskem partnerstvu – ki pa še ni ratificiran –, in je do takrat začel veljati le
en regionalni sporazum o gospodarskem partnerstvu.
Ti sporazumi bodo ostali veljavni, tudi če se bo Sporazum in Cotonouja februarja 2020 iztekel,
in bodo tudi v prihodnje imeli osrednjo vlogo v trgovinskem stebru partnerstva.

SEDANJE STANJE

Sporazum o gospodarskem partnerstvu s Karibskim forumom (Cariforum) je bil kot prvi
regionalni sporazum podpisan oktobra 2008, Parlament pa ga je odobril 25. marca 2009. Je še
vedno veljaven in prvič je bil pregledan leta 2015.
Zahodna Afrika: Pogajanja med EU in 16 zahodnoafriškimi državami so se zaključila
februarja 2014. Besedilo je bilo parafirano 30. junija 2014, 10. julija 2014 pa so
vodje držav Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS) podprli podpis
sporazuma o gospodarskem partnerstvu. Podpisovanje še poteka. Slonokoščena obala in
Gana sta dvostranski začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu z EU parafirali konec
leta 2007. Sporazum o gospodarskem partnerstvu s Slonokoščeno obalo je bil podpisan
26. novembra 2008, nacionalna skupščina ga je ratificirala 12. avgusta 2016, začasno pa je
začel veljati 3. septembra 2016. Sporazum z Gano je bil podpisan 28. julija 2016, ganski
parlament pa ga je ratificiral 3. avgusta 2016. Evropski parlament ga je potrdil 1. decembra 2016,
15. decembra 2016 pa je začel začasno veljati.
Srednja Afrika: Kamerun je sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in srednjo Afriko
podpisal 15. januarja 2009, tega pa ni storila še nobena druga država v regiji. Evropski parlament
je sporazum odobril junija 2013. Julija 2014 je kamerunski parlament odobril ratifikacijo
sporazuma, sporazum pa je začel začasno veljati 4. avgusta 2014. Regionalni sporazum
o gospodarskem partnerstvu še ni bil podpisan.

[6]http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
[7]https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
[8]https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union

http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
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Vzhodna in južna Afrika: Leta 2009 so štiri države v regiji – Mauritius, Sejšeli, Zimbabve in
Madagaskar – podpisale sporazum o gospodarskem partnerstvu, ki se začasno uporablja od
14. maja 2012. Evropski parlament je sporazum odobril 17. januarja 2013.
Vzhodnoafriška skupnost (EAC): Pogajanja o regionalnem sporazumu o gospodarskem
partnerstvu so se uspešno zaključila 16. oktobra 2014. 1. septembra 2016 sta sporazum
o gospodarskem partnerstvu podpisali Kenija in Ruanda in na drugi strani države članice EU in
EU. Postopek ratifikacije v Keniji in Ruandi še poteka. Uganda in Burundi se aktivno odločata
o podpisu v prihodnjih mesecih. Poslanci tanzanijskega parlamenta so 11. novembra 2016 žal
glasovali proti ratifikaciji sporazuma o gospodarskem partnerstvu.
Južnoafriška razvojna skupnost (SADC): 15. julija 2014 so bila v Južni Afriki uspešno
zaključena pogajanja o sporazumu o gospodarskem partnerstvu. S tem so se zaključila 10-letna
pogajanja in vzpostavljen je bil celovit sporazum z vso skupino držav Južnoafriške razvojne
skupnosti, ki so sodelovale v pogajanjih, vključno z Južno Afriko. EU in omenjena skupina,
ki jo sestavlja šest od 15 članic Južnoafriške razvojne skupnosti (Bocvana, Lesoto, Mozambik,
Namibija, Svazi in Južnoafriška republika), sta sporazum podpisali 10. junija 2016, Evropski
parlament ga je odobril 14. septembra 2016, začasno pa je začel veljati 10. oktobra 2016. Angola
ima status opazovalke in bi se lahko pridružila sporazumu v prihodnosti.
Pacifik: EU in Papua Nova Gvineja sta sporazum o gospodarskem partnerstvu podpisali
30. julija2009, Fidži pa 11. decembra 2009. Evropski parlament je sporazum odobril
19. januarja 2011. Parlament Papue Nove Gvineje je sporazum ratificiral 25. maja 2011. Fidži
je 17. julija 2014 sklenil, da bo začel sporazum začasno uporabljati.
Florence Bouyala Imbert
09/2017
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