
PR\876104SL.doc PE472.024v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za mednarodno trgovino

2011/2115(INI)

2. 9. 2011

OSNUTEK POROČILA
o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe
(2011/2115(INI))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Robert Sturdy



PE472.024v01-00 2/11 PR\876104SL.doc

SL

PR_INI

KAZALO

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................8



PR\876104SL.doc 3/11 PE472.024v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe
(2011/2115(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini (Sporazum o TBT), ki je bil 
sprejet leta 1994 kot del urugvajskega kroga pogajanj v okviru STO1,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94 z dne 22. decembra 1994 o določitvi 
postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja 
pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v 
okviru Svetovne trgovinske organizacije2 (Uredba o trgovinskih ovirah),

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti resolucije z dne 13. oktobra 2005 o obetih 
v trgovinskih odnosih med EU in Kitajsko3, resolucije z dne 1. junija 2006 o čezatlantskih 
gospodarskih odnosih EU-ZDA4, resolucije z dne 28. septembra 2006 o gospodarskih in 
trgovinskih odnosih EU z Indijo5, resolucije z dne 12. oktobra 2006 o gospodarskih in 
trgovinskih odnosih med EU in Mercosurjem z namenom sklenitve medregionalnega 
pridružitvenega sporazuma6, resolucije z dne 22. maja 2007 o globalni Evropi – zunanji 
vidiki konkurenčnosti7, resolucije z dne 19. junija 2007 o gospodarskih in trgovinskih 
odnosih z Rusijo8, resolucije z dne 19. februarja 2008 o strategiji EU za olajšanje dostopa 
evropskim podjetjem na zunanje trge9, resolucije z dne 24. aprila 2008 z naslovom 
„Reformirani Svetovni trgovinski organizaciji naproti“10, resolucije z dne 5. februarja 2009 
o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Kitajsko11, resolucije z dne 26. marca 2009 o 
sporazumu o prosti trgovini med EU in Indijo12, resolucije z dne 21. oktobra 2010 o 
trgovinskih odnosih Evropske Unije z Latinsko Ameriko13, resolucije z dne 17. februarja 
2011 o sporazumu o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo14, resolucije z dne 6. 
aprila 2011 o evropski mednarodni naložbeni politiki15, zakonodajne resolucije z dne 10. 
maja 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prehodnih dogovorih za 
dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami16, 
resolucije z dne 11. maja 2011 o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti 

                                               
1 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
2 UL L 349, 31.12.1994, str. 71.
3 UL C 233 E, 28.9.2006, str. 103.
4 UL C 298 E, 8.12.2006, str. 235.
5 UL C 306 E, 15.12.2006, str. 400. 
6 UL C 308 E, 16.12.2006, str. 182.
7 UL C 102 E, 24.4.2008, str. 128.
8 UL C 146 E, 12.6.2008, str. 95.
9 UL C 184 E, 6.8.2009, str. 16.
10 UL C 259 E, 29.10.2009, str. 77.
11 UL C 67 E, 18.3.2010, str. 132.
12 UL C 117 E, 6.5.2010, str. 166.
13 UL C 12 E, 15.1.2011, str. 256.
14 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0063.
15 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0141.
16 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0206.
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trgovini med EU in Indijo1, resolucije z dne 11. maja 2011 o trgovinskih odnosih med EU 
in Japonsko2, resolucije z dne 8. junija 2011 o trgovinskih odnosih med EU in Kanado 3 ter 
resolucije z dne XX. septembra 2011 o novi trgovinski politiki za Evropo v okviru 
strategije Evropa 20204,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Globalna Evropa: 
Konkurenca v svetu – Prispevek k strategiji EU za gospodarsko rast in delovna mesta“ 
(KOM(2006)0567),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Trgovina, rast in svetovne 
zadeve – Trgovinska politika je temeljna sestavina strategije EU 2020“ 
(KOM(2010)0612), 

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu svetu z naslovom „Poročilo o trgovinskih 
ovirah in ovirah za naložbe v letu 2011 – Zavezovanje strateških gospodarskih partnerjev 
k boljšemu dostopu do trga: prednostni ukrepi za odstranitev trgovinskih ovir“ 
(KOM(2011)0114),

– ob upoštevanju poročila svetovalne družbe Copenhagen Economics z naslovom „Ocena 
trgovinskih ovir in ovir za naložbe med EU in Japonsko", objavljenega 
30. novembra 2009,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenj Odbora za razvoj in 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2011),

A. ker je večstranski in na pravilih temelječ trgovinski sistem Svetovne trgovinske 
organizacije (STO) še vedno najbolj primeren okvir za urejanje in spodbujanje odprte in 
poštene trgovine,

B. ker mora EU glavno pozornost še naprej posvečati doseganju uravnoteženega izida 
razvojne agende iz Dohe, kar bi pomagalo državam v razvoju pri vključevanju v 
mednarodni trgovinski sistem in prispevalo k izvajanju večstranskih trgovinskih pravil v 
vseh državah članicah,

C. ker mednarodna trgovinska statistika STO za obdobje 2000–2009 kaže, da se je znatno 
povečala trgovinska menjava v tistih regijah, ki so odprle trge z odpravo ali velikim 
zmanjšanjem ovir za trgovino5,

D. ker poročilo Komisije o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe 2011 navaja primere, v 
katerih dostop EU do trgov različnih držav sveta, tudi industrializiranih gospodarstev in 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0224.
2 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0225.
3 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0257.
4 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)XXXX.
5 Glej tudi http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
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gospodarstev v vzponu ter članic STO, bolj omejujejo različne netarifne kot pa tarifne 
ovire, ki se z napredovanjem globalizacije v znatni meri opuščajo,

E. ker so se proizvajalci iz EU dolgo časa srečevali s težavami v zvezi z registracijo in 
zaščito geografskih označb v ZDA; ker ZDA obravnavajo več imen evropskih vin kot 
„polgenerična“ (npr. šampanjec), ne glede na možnost okrnitve ugleda in tržnega deleža 
zadevne geografske označbe EU,

F. ker je vzrok za težave evropskih proizvajalcev na japonskem avtomobilskem trgu tudi 
počasno sprejemanje ustreznih mednarodnih standardov na Japonskem, saj je Japonska 
sprejela le 40 od 126 pravilnikov UN/ECE v skladu s sporazumom iz leta 1958, počasni 
tempo sprejemanja standardov na Japonskem pa omejuje koristi določb o vzajemnem 
priznavanju iz sporazuma UN/ECE iz leta 1958; ker japonski preskusni cikel za merjenje 
emisij in učinkovitosti porabe goriva lahkih vozil zmanjšuje možnosti evropskih vozil, da 
bi bila upravičena do japonskih davčnih spodbud, ki temeljijo na okoljski učinkovitosti, 

G. ker so zaradi povečanja izvoznih dajatev za baker z 0 % na 10 % ter za nikelj s 5 % na 
10 % v Rusiji od decembra 2010 nastale izvozne omejitve za bistvene surovine za 
evropske industrije, zlasti za jeklarski sektor1,

H. ker je bila več kot eno leto registracija evropskih kozmetičnih izdelkov na Kitajskem 
skoraj nemogoča, zlasti tistih, ki vsebujejo nove sestavine, saj na Kitajskem ni obstajala 
ustrezna pravna opredelitev teh sestavin, prav tako pa niso bile sprejete jasne smernice 
glede postopka2,

I. ker so se od konca leta 2010 začela pojavljati vprašanja o priporočilih indijskega 
telekomunikacijskega nadzornega organa TRAI v zvezi s „politiko proizvodnje 
telekomunikacijske opreme“, ki bi odobrila prednostni dostop doma proizvedenih 
izdelkov/telekomunikacijske opreme do trga, predvsem s subvencijami ter posebnimi 
davčnimi ukrepi in ukrepi, povezanimi z javnimi naročili3,

J. ker so podjetja iz EU pri vstopu na brazilski trg poročala o neustreznem varstvu in 
izvrševanju pravic intelektualne lastnine ter o velikih zaostankih pri registraciji prijav 
patentov in blagovnih znamk, ki zadevajo različne vrste blaga, vključno z dodatnimi 
diskriminatornimi zahtevami za farmacevtske izdelke, pri čemer je treba upoštevati, da 
zamuda pri ratifikaciji Madridskega protokola s strani Brazilije in dejstvo, da Brazilija ni 
podpisala pogodb o internetu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), 
vplivata na učinkovito varstvo pravic intelektualne lastnine v državi, kakor tudi, da 
sankcije niso dovolj odvračilne, da bi lahko odpravile kršitve pravic intelektualne lastnine,

K ker se izvozniki iz EU na drugih trgih srečujejo s številnimi vrstami omejitev, na primer z 

                                               
1 Glej sklep, ki ga je sprejela komisija ruske vlade za zaščitne zunanjetrgovinske ukrepe v okviru odredb ruske 
vlade št. 892 in 893 z dne 12. novembra 2010.
2 Z začetkom veljavnosti odredbe št. 856 aprila 2010, ki jo je decembra 2009 izdala kitajska nacionalna agencija 
za prehrano in živila (SFDA), je potrebna registracija kozmetičnih izdelkov. Težave, ki so s tem nastale za 
podjetja iz EU, so bile obravnavane v okviru regulativnega dialoga GD SANCO-SFDA o kozmetiki.
3 Priporočila indijskega telekomunikacijskega nadzornega organa Telecom Regulatory Authority of India 
(TRAI) o politiki proizvodnje telekomunikacijske opreme z dne 12. aprila 2011 
(http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf).
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omejenim številom vstopnih točk in zahtevo po dodatni dokumentaciji pri uvozu vina in 
žganih pijač, kozmetike in mobilnih telefonov v Vietnamu1 ali obremenjujočim carinskim 
vrednotenjem, samovoljno ponovno razvrstitvijo izdelkov ter višanjem veljavnih plačil 
DDV v zvezi s kmetijskimi proizvodi, vinom in žganimi pijačami, oblačili in stroji v 
Ukrajini,

L. ker mora EU, kadar je potrebno, dejavno varovati svoje panoge pred kršitvami 
dogovorjenih pravil, standardov STO in načel trgovinskih partnerjev, in sicer z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi, vključno z več- in dvostranskimi mehanizmi reševanja sporov in 
mehanizmi trgovinske zaščite, skladnimi s STO,

1. meni, da morata biti odprava ali zmanjšanje netarifnih ovir ter drugih zakonodajnih 
preprek ključna prednostna regulativna naloga nove trgovinske politike EU v okviru 
strategije Evropa 2020;

2. poziva Komisijo, naj sistematično obravnava veliko raznolikost, tehnično zapletenost in 
politično občutljivost netarifnih ovir kot del celostne strategije, vključno z okrepljenim 
regulativnim dialogom z vsemi trgovinskimi partnerji EU, zlasti s strateško pomembnimi;

3. vztraja, da je treba odpravo netarifnih ovir obravnavati kot glavno prednostno nalogo na 
dnevnem redu Komisije, zlasti z usklajevanjem tehničnih pravil na podlagi mednarodnih 
standardov;

4. poziva Komisijo, naj obravnava ta vseprisotna in stalna vprašanja v vseh več- in 
dvostranskih trgovinskih sporazumih, zlasti v sporazumih o prosti trgovini, in zagotovi, da 
se netarifnim oviram nameni vsaj toliko pozornosti, kot jo uživa odprava tarif, zlasti v 
pogajanjih z industrializiranimi gospodarstvi in gospodarstvi v vzponu;

5. meni, da se mora Evropski parlament v prihodnosti osredotočiti na način obravnave 
netarifnih ovir pri ocenjevanju trgovinskih sporazumov, da bi zagotovil dostop evropskih 
izvoznikov in vlagateljev, zlasti malih in srednjih podjetij, do trgov tretjih držav;

6. meni, da bi bilo priporočljivo, da bi Komisija po posvetovanju z drugimi ustreznimi 
mednarodnimi organizacijami preučila, ali obstaja povezava med posameznimi 
netarifnimi ovirami in dejansko izgubo delovnih mest, čeprav trenutno ni mogoče 
neposredno povezati posameznih netarifnih ovir in drugih regulativnih preprek, s katerimi 
se srečujejo podjetja EU pri dostopu do tujih trgov, z dejanskimi izgubami delovnih mest 
v državah članicah EU;

7. poudarja, da mora Komisija ustrezno preučiti možnost razvoja in vzpostavitve mehanizma 
zgodnjega opozarjanja za odkrivanje netarifnih ovir ter okrepiti obstoječa analitična 
orodja za njegovo kvalitativno oceno;

8. poziva Komisijo, naj izboljša regulativno sodelovanje in zbliževanje regulativnih zahtev 
na podlagi mednarodnih standardov ter se, kadar je mogoče, vključi v regulativni dialog, 
da bi obravnavala obstoječe ali morebitne prihodnje ovire za trgovino ter tako omejila 

                                               
1 Obvestilo št. 197 o uvedbi teh dveh vrst zahtev za uvoz vina in žganih pijač, kozmetike in mobilnih telefonov, 
ki ga je 6. maja 2011 izdal Vietnam in ki je začelo veljati 1. junija 2011.
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spore in z njimi povezane trgovinske stroške;

9. poziva Komisijo, naj spodbuja širjenje področja javnih naročil na podlagi mednarodnih 
standardov, kot je zapisano v Sporazumu o vladnih naročilih, ter uporabi ali razširi 
obstoječe regulativne dialoge za okrepitev sodelovanja v zvezi z regulativnim okvirom ter 
odpravo obstoječih neposrednih in posrednih diskriminatornih praks;

10. spodbuja podjetja in izvoznike EU k uporabi obstoječih kanalov, vključno s pritožbami na 
podlagi uredbe o trgovinskih ovirah ali registrom pritožb v podatkovni zbirki o dostopu na 
trge, pri poročanju o materialni škodi zaradi različnih trgovinskih ovir;

11. meni, da bi se morali trgovinski partnerji, da bi se v celoti zavedali koristi liberalizacije
trgovine v državah, ki odpirajo svoje trge ter odpravljajo tarife in netarifne ovire, 
medsebojno dogovoriti o prehodnih obdobjih postopnega uvajanja v zvezi z odobritvijo 
dostopa do trgov v nekaterih občutljivih sektorjih ter naložb vanje ali, v izjemnih 
primerih, njihovi popolni izključitvi;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo pošlje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

Z leti se je začel poročevalec vedno bolj zavedati različnih ovir, ki omejujejo mednarodno 
trgovino. Svoj mandat kot poslanec Evropskega parlamenta je posvetil boju proti vsem 
oblikam protekcionizma. Meni, da je odprta in poštena trgovina najboljši način za 
zagotavljanje in vzdrževanje enakih konkurenčnih pogojev za evropska podjetja, ki 
konkurirajo na svetovni ravni. Vedno je odločno podpiral večstranski trgovinski sistem in 
pravila, določena v skladu z okvirom STO, kot najboljši način za zagotovitev enakopravnega 
obravnavanja vseh svetovnih trgovinskih partnerjev.

Iz vseh teh razlogov je sklenil, da natančneje preuči vprašanje netarifnih ovir, ki po mnenju 
evropskih podjetij in izvoznikov, trgovinskih analitikov in ne nazadnje Evropske komisije 
vedno bolj omejujejo prost dostop do trgov partnerskih držav. Da bi opozoril na resnost te 
problematike, jo bo najprej opredelil, nato spodbudil k razmisleku o težavah pri reševanju te 
problematike s partnersko državo ter nazadnje podrobneje razložil priporočila, ki jih je 
predstavil v tem poročilu.

II. Opredelitev netarifnih ovir1

Netarifne ovire (ali netarifni ukrepi) so vsi ukrepi, ki omejujejo trgovino, razen uvoznih 
dajatev (tarif), ki omejujejo uvoz. Netarifne ovire so bile prvič obravnavane kot del 
večstranskih trgovinskih pogajanj STO v okviru tokijskega kroga od septembra 1973 do 
aprila 1979.

Obstajata dve glavni vrsti netarifnih ovir: prva zajema neposredne vplive na ceno, kot so 
izvozne subvencije ali povračila, izravnalne in protidampinške dajatve, manipulacije 
menjalnega tečaja, metode vrednotenja uvoza, dodatne carinske dajatve, dolgotrajni carinski 
postopki, sanitarni predpisi, določitev najnižjih uvoznih cen, nerazumni standardi in postopki 
inšpekcijskih pregledov. Druga vrsta prerazvršča posredne vplive na ceno, kot so uvozna 
dovoljenja, uvozne kvote in „prostovoljne“ izvozne omejitve. Te ovire je mogoče dopolniti z 
omejitvami pri distribuciji ali drugimi nekonkurenčnimi praksami in prepovedmi, ki tudi 
lahko izkrivljajo trgovino.

III. Zapletenost problematike

Netarifne ovire so tehnične, zapletene in politično občutljive, saj vlade nekatere od teh 
ukrepov izvajajo v tako imenovanem javnem interesu. Tako na primer tehnični predpisi, 
minimalni standardi in sistemi izdajanja certifikatov v zvezi z zdravjem in varstvom 
potrošnikov sami po sebi ne ovirajo nujno trgovine, saj se lahko izvajajo za uresničevanje 
legitimnih ciljev politike. Vendar se v nekaterih razmerah tovrstni instrumenti politike prav 
zaradi njihove potencialno legitimne narave zlorabljajo in jih je težko odpraviti. Netarifne 
                                               
1 Za več informacij glej spletni glosar STO, ki je na voljo na spletni strani 
http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/ntbs_e.htm, ali glosar OECD, ki je na voljo na spletni strani:
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837, ali spletni poslovni slovar na strani: 
http://www.businessdictionary.com/definition/non-tariff-barrier-NTB.html.
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ovire so milo rečeno politični „vroč krompir“ svetovne trgovine. 

Zato poročevalec meni, da mora Evropska unija, ki ima izključno pristojnost za trgovino in 
naložbe, z namenom ločevanja legitimnih varnostnih ukrepov od prikritega protekcionizma, 
obravnavati netarifne ovire kot del celostne strategije, ki združuje tako diplomatsko 
prizadevanje, ki ga je treba izvajati v tesnem sodelovanju z Evropsko službo za zunanje 
delovanje, kot tudi okrepljen regulativni dialog s trgovinskimi partnerji EU, zlasti s strateško 
pomembnimi, da bi bile netarifne ovire tako v središču mednarodnih pogajanj povsod tam, 
kjer se prepletata trgovina in politika.

IV. Priporočila za preprečevanje in reševanje problematike

A. Preventivni ukrepi

Poročevalčev namen je pozvati Komisijo k proaktivnemu ukrepanju za odpravo ali vsaj 
zmanjšanje omejevalnega učinka netarifnih ovir na možnost dostopa evropskih podjetij do 
tujih trgov. Po njegovem mnenju mora biti to glavna prednostna naloga nove trgovinske 
politike EU v okviru strategije Evrope 2020. Komisija mora problematiko netarifnih ovir 
načeti z vsemi trgovinskimi partnerji EU, zlasti s strateško pomembnimi, s katerimi EU opravi 
večji del trgovinske menjave. 

EU mora tudi natančno pregledati lastne trgovinske ukrepe, da bi lahko odpravila vse 
nezakonite ovire za odprto in prosto trgovino ter da bi postala resnično vodilna v boju proti 
netarifnim oviram. Poleg tega mora Komisija obravnavati to težavo kot del svojega programa 
o STO. Redno ponovno presojo obstoječega Sporazuma STO o tehničnih ovirah v trgovini 
(sporazum o TBT)1, ki spodbuja mednarodne regulativne standarde za zagotovitev varovanja 
legitimnih interesov posameznih držav, je treba uporabiti za to, da bi se zagotovile nove 
priložnosti za preučitev možnosti novih mednarodnih standardov in dobre regulativne prakse. 
V ta namen bi bilo ustrezno predvideti tudi spodbujanje usklajevanja tehničnih pravil ali 
načela vzajemnega priznavanja. 

Vzporedno s kampanjo na ravni STO priporočam Komisiji in Evropski službi za zunanje 
delovanje, naj si skupaj s trgovinskimi partnerji EU prizadevata za dejaven boj proti 
netarifnim oviram. Zavedam se težavnosti naloge, vendar pa je zaradi tega, kadar potekajo 
mednarodna trgovinska pogajanja, bodisi na dvostranski ali večstranski ravni, nikakor ne 
smemo opustiti. Posebno pozornost je treba nameniti vsem tekočim in prihodnjim pogajanjem 
o sporazumih o prosti trgovini, ki vključujejo EU. Ne dvomim v zavezanost Evropskega 
parlamenta, da bo to vprašanje ohranil visoko na svojem seznamu prednostnih nalog politike 
pri ocenjevanju trgovinskih sporazumov pred njihovo dokončno odobritvijo. 

B. Korektivni ukrepi

                                               
1 Sporazum o TBT je bil sprejet leta 1994 kot del urugvajskega kroga pogajanj v okviru STO. 
Posodobil je prejšnji sporazum iz leta 1979, dosežen med tokijskim krogom, znan kot 
„Kodeks standardov“, ki je začel veljati 1. januarja 1980. Sporazum o TBT je na voljo na 
spletni strani STO http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf.



PE472.024v01-00 10/11 PR\876104SL.doc

SL

Bistvenega pomena je, da se zagotovi, da sporazumi o prosti trgovini med EU in tretjimi 
državami omogočajo zadostno vzajemnost pri dostopu do trga ter koristi za obe pogodbenici. 
Poleg tega je po mnenju poročevalca ustrezno, da se v vsak sporazum o prosti trgovini vključi 
dvostranski zaščitni mehanizem, ki zajema ustrezne korektivne ukrepe, skladne s STO, da se 
prepreči škoda za evropska podjetja in legitimne interese trgovinskega partnerja ali odpravi 
možnost zanjo, pa tudi postopno okrepi načelo proste trgovine. 

Prav tako so dvostranska in večstranska pogajanja dobra priložnost za Komisijo, da okrepi 
regulativno sodelovanje z glavnimi trgovinskimi partnerji EU kot del dialogov na visoki 
ravni, ki jih je treba izvajati za spodbujanje enakovrednosti in zbliževanja mednarodnih 
standardov v vseh sektorjih, vključno z javnimi naročili. Pri tem je temeljni cilj omejiti spore 
in z njimi povezane stroške za evropska podjetja, brez poseganja v kakovost nastalega 
regulativnega okolja. 

Da bi povečala splošno ozaveščenost o netarifnih ovirah ter spodbudila podjetja in javne 
organe k boju proti njim, mora Komisija tudi zbirati informacije STO, OECD in drugih 
ustreznih mednarodnih trgovinskih organizacij o opravljenem ali tekočem delu v zvezi z 
možno povezavo med obstojem netarifnih ovir in posledično izgubo potencialnih tržnih 
deležev ter s tem povezanim učinkom v smislu potencialnih ali dejanskih izgub delovnih 
mest. V zvezi s tem poročevalec poziva Komisijo tudi k preučitvi možnosti razvoja in 
vzpostavitve mehanizma zgodnjega opozarjanja za odkrivanje netarifnih ovir, da bi tako 
okrepila obstoječa analitična orodja za kvalitativno oceno učinka te težave. To bi lahko 
sčasoma prispevalo k oblikovanju pregleda stanja s kazalniki za merjenje škodljivosti 
netarifnih ovir, na primer na podlagi dejavnikov iz člena 10 uredbe o trgovinskih ovirah1, ki 
so podporni elementi pritožbe na podlagi te uredbe.

Komisija, natančneje Generalni direktorat za trgovino, mora sprožiti informacijsko kampanjo 
in redno organizirati delavnice za podjetja in izvoznike iz EU, da bi jim pomagala, kadar je 
ustrezno, vložiti pritožbo na podlagi uredbe o trgovinskih ovirah. Ta je veljaven instrument za 
poročanje o predhodnih dokazih v zvezi s trgovinskimi ovirami ali drugimi nepoštenimi 
trgovinskimi praksami, kot so netarifne ovire, ki so vzpostavljene v drugi državi in ki 
povzročajo poslovno škodo evropskim podjetjem, bodisi v EU ali tej tuji državi2.

V. Sklep

Za zaključek želi poročevalec ponoviti, da so koristi liberalizacije trgovine najbolj očitne v 
državah, ki so odpravile tarife in netarifne ovire, da bi v celoti izkoristile priložnosti odprtega 
trga, ter hkrati izravnale možne negativne zunanje učinke razširjene liberalizacije tako, da so 
se s trgovinskimi partnerji medsebojno dogovorile o nekaterih prehodnih izjemah. Te izjeme 
lahko vključujejo ustrezna obdobja postopnega uvajanja, ki ščitijo nekatere občutljive sektorje 
                                               
1 Uredba Komisije (ES) št. 3286/94 z dne 22. decembra 1994.
2 Potrebne informacije o pritožbi na podlagi uredbe o trgovinskih ovirah so na voljo na spletni 
strani Komisije (GD za trgovino) http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-
barriers/complaints/.
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gospodarstev posameznih partnerjev, da bi se lahko ta postopno prilagodila in pripravila na 
svetovno konkurenco, preden bi se ji dejansko izpostavila. Doseganje ustreznega ravnovesja 
med trgovinsko odprtostjo in začasnim zaprtjem trga je težavno lovljenje ravnotežja, za katero 
si morajo prizadevati trgovinski pogajalci EU v vseh trgovinskih pogajanjih, zlasti v 
sporazumih o prosti trgovini. 


