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UVOD

Kadar se EU pogaja o sklenitvi mednarodnega sporazuma, kot je TTIP, ima Evropski 
parlament pravico, da na podlagi člena 108 Poslovnika na vsaki stopnji pogajanj izrazi svoje 
stališče o sporazumu v obliki poročila. Poročevalec želi izkoristiti to priložnost, da po 
približno letu in pol pogajanj oceni njihove glavne rezultate in izrazi stališča Parlamenta o 
glavnih vprašanjih morebitnega sporazuma TTIP. Poročilo Parlamenta bi moralo, zdaj ko je z 
delom začela nova Komisija in po vmesnih volitvah v ZDA, prispevati k novemu začetku 
pogajanj.
To poročilo je nadaljevanje resolucij, sprejetih v prejšnjem parlamentarnem obdobju, o 
trgovinskih in naložbenih pogajanjih z ZDA oktobra 2012 in maja 2013.

1. TTIP KOT MOREBITNI INSTRUMENT ZA TRAJNOSTNO RAST IN KOT 
VMESNI KORAK ZA PRAVILA NA VEČSTRANSKI RAVNI

Nedvomno živimo v globaliziranem svetu, ki se še zbližuje. Vedno večje medsebojne 
povezanosti svetovnih trgov ni mogoče zanikati. To se jasno kaže v dejstvu, da je do 40 % 
evropskih industrijskih proizvodov proizvedenih iz uvoženih primarnih izdelkov. Zaradi 
vedno večjega obsega čezmejne trgovine z blagom in storitvami in vedno več naložb v tujini 
je bistveno, da oblikovalci politik prilagodijo način, na katerega trgi medsebojno delujejo, in 
oblikujejo strukturo teh zapletenih procesov in medsebojnega delovanja, do katerih prihaja 
vsak dan. Trgovinska politika EU lahko igra pomembno vlogo pri podpiranju trajnostne 
gospodarske rasti v EU in zunaj nje ter pri ustvarjanju dobrih in stabilnih delovnih mest, 
vendar morajo biti meje postavljene pravilno. Ustrezna trgovinska pravila so bistvena za 
dodano vrednost v Evropi, saj se industrijska proizvodnja odvija v svetovnih verigah dodane 
vrednosti. 
Morebitni sporazum z ZDA bi lahko podprl ponovno industrializacijo Evrope in pripomogel k 
povečanju cilja odstotka BDP EU, ki ga ustvari industrija, za leto 2020 s 15 % na 20 %. 
Sporazum ima potencial za ustvarjanje priložnosti zlasti za mala in srednja podjetja, ki jih 
netarifne ovire bolj prizadenejo kot večja podjetja. Sporazum med največjima gospodarskima 
blokoma na svetu ima tudi potencial za oblikovanje standardov, norm in pravil, ki bodo 
sprejeti na svetovni ravni. To je celo prednost za tretje države. 
Vendar pa je tudi jasno, da TTIP ne bo ključen za reševanje gospodarskih težav v EU, zato bi 
se morali vzdržati lažnega upanja in pričakovanj v zvezi s tem. Zgolj z drugačno 
makroekonomsko politiko EU bo mogoče rešiti gospodarsko krizo in doseči trajnostno rast v 
EU.
Pojasniti je treba tudi, da so lahko dvostranski trgovinsko sporazumi, kot je morebitni TTIP, 
zgolj druga najboljša možnost za sporazumi na večstranski ravni. Zlasti zaradi nedavnega 
pozitivnega razvoja v STO moramo zagotoviti, da bo sporazum z ZDA služil kot vmesni 
korak za širša trgovinska pogajanja in da ne bo obravnavan kot alternativa procesu STO.

2. NA PRAVI STRANI GLOBALIZACIJE

Soočeni smo z neregulirano globalizacijo. Upravljanje globalizacije je slabo. Neregulirana 
globalizacija pomeni nenadzorovan padec proti dnu. Zgolj zmanjšanje tarif ter odprava 
netarifnih ovir in regulacij sta koraka v napačno smer. Dober trgovinski sporazum pa bi lahko 
bil odgovor na vprašanje, ali smo na pravi strani globalizacije. Spodbuditi moramo trajnostno 
rast, istočasno pa moramo zaščititi delavce, potrošnike in okolje. Lahko bi vzpostavili 



DT\1045492SL.doc 3/7 PE546.593v01-00

SL

regulativni okvir, tako da bi pravila okrepili v skladu z najvišjimi standardi na svetovni ravni, 
s čimer bi izločili socialni in okoljski damping. Predvsem je treba zagotoviti, da bo trgovinska 
politika služila interesu državljanov, potrošnikov in delavcev. Dobrobit navadnih državljanov 
mora biti referenčna vrednost za trgovinski sporazum. Sporazum TTIP mora biti model za 
dobre trgovinske sporazume, ki izpolnjujejo te zahteve. Če bodo pogajanja o TTIP tajna, 
demokratični proces nikakor ne bo mogel uveljavljati sistema zavor in ravnotežja, da bi 
zagotovil pričakovani rezultat.

3. PREGLEDNOST IN UDELEŽBA CIVILNE DRUŽBE

Številne kritike med javno razpravo so pokazale, da morajo biti pogajanja o TTIP bolj 
pregledna in vključujoča ter morajo upoštevati pomisleke evropskih državljanov. Evropski 
parlament v celoti podpira odločitev Sveta o preklicu tajnosti pogajalskih smernic in pobudo 
Evropske komisije za preglednost, ki jo bo zdaj treba preoblikovati v oprijemljive praktične 
rezultate. Enako pomembno je sodelovanje držav članic pri zagotovitvi široke javne razprave 
o TTIP v Evropi na podlagi dejstev. Takšna razprava je temeljna za preučitev dejanskih 
možnosti in pomislekov v zvezi s sporazumom. Parlament spodbuja tudi stalna prizadevanja 
Komisije za povečanje preglednosti pri pogajanjih, s tem da splošni javnosti omogoča dostop 
do več pogajalskih predlogov, in upa, da bo po različnih krogih pogajanj objavljenih še več 
dokumentov.

Evropski parlament bo še naprej tesno spremljal pogajalski proces ter sodeloval s Komisijo, 
državami članicami, kongresom ZDA in njihovo administracijo, pa tudi z deležniki na obeh 
straneh Atlantika, da bi zagotovil izid, ki bo koristil državljanom EU, ZDA in ostalih držav.
Evropski parlament bo moral morebiten sporazum odobriti, saj brez tega ne more začeti 
veljati. Evropska komisija bi zato morala nujno upoštevati njegovo stališče.

4. PODROČJE UPORABE MOREBITNEGA SPORAZUMA

Pogajanja o TTIP sestavljajo pogajanja o treh glavnih področjih: dostopu do trga (za blago, 
storitve in javna naročila), netarifnih ovirah ter regulativnem sodelovanju in pravilih. Vsa ta 
področja je enako pomembno vključiti v celovit sveženj, ki bi moral biti cilj obeh pogajalskih 
strani. Svež začetek pogajanj o TTIP, ki bo upošteval do sedaj doseženi napredek, je potreben 
za to, da bi pogajanja dobila nov zagon. 

4.1. DOSTOP DO TRGA

Kljub zelo nizkim ravnem tarif na obeh straneh Atlantika je del TTIP o dostopu do trga zelo
pomemben, predvsem zaradi velikega obsega trgovine med EU in ZDA ter manjšega števila 
visokih tarif, ki so še prisotne.  Cilj pogajanj bi morala biti odprava vseh carinskih tarif ob 
upoštevanju občutljivih proizvodov, za katere bi lahko veljali daljši roki za odpravo carinskih 
tarif ali tarifnih kvot. Dostopi do trgov za industrijsko blago, kmetijske proizvode, storitve in 
javna naročila so enako pomembni, med različnimi predlogi na teh področjih pa bi bilo treba 
doseči ravnotežje. Zagotoviti moramo, da bodo ponudbe za dostop do trga za različne vsebine 
enako ambiciozne in bodo odražale pričakovanja obeh strani.
V zvezi s storitvami je treba opozoriti, da sta se EU in ZDA odločili za „hibridni pristop“, ki 
je podoben tistemu, ki je bil uporabljen v okviru pogajanj o večstranskem sporazumu o 
storitvah. To ni tradicionalni pristop EU v zvezi z liberalizacijo storitev v dvostranskih 
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prostotrgovinskih sporazumih.
Storitve so pomemben del gospodarstva EU in številna delovna mesta so odvisna od izvoza in 
uvoza storitev, zato ima EU nedvomno pomembne ofenzivne interese v sektorju storitev, na 
primer na področju inženirskih, prometnih in telekomunikacijskih storitev. Po drugi strani je 
zelo pomembno zagotoviti ustrezne izjeme pri občutljivih storitvah, kot so javne storitve in 
javne službe, s čimer bi nacionalnim in lokalnim organom omogočili dovolj manevrskega 
prostora za sprejemanje zakonodaje v javnem interesu.  V zvezi s tem bi bila zelo koristna 
skupna izjava, ki bi odražala jasno zavezo pogajalcev, da bodo te sektorje izključili iz 
pogajanj.

Pogajanja o dostopu do trga za finančne storitve bi bilo treba povezati s približevanjem na 
področju finančnih predpisov, da bi podprli stalno sodelovanje v drugih mednarodnih 
forumih, kot je Baselski odbor za bančni nadzor.

Pravila o poreklu so pomemben del vseh pogajanj o dostopu do trga. Cilj pogajanj o pravilih o 
poreklu bi moral biti uskladitev pristopov EU in ZDA k pravilom o poreklu. Celoviti 
gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) bi lahko bil koristen precedens v zvezi s tem. Ob 
upoštevanju sklenitve sporazuma CETA in morebitne nadgradnje prostotrgovinskega 
sporazuma med EU in Mehiko bo treba razmisliti o možnosti in področju uporabe kumulacije. 

4.1.1. JAVNA NAROČILA

Javna naročila so eden bistvenih delov gospodarske dejavnosti tako v Evropi kot v ZDA. Trg 
javnih naročil v EU je eden najbolj odprtih na svetu in zagotavlja, da se lahko za evropske 
pogodbe potegujejo podjetja iz tretjih držav. Namesto ustvarjanja novih ovir za zaščito trga 
EU bi lahko TTIP služil kot gonilo za uresničitev načrta za daljnosežno liberalizacijo 
čezatlantskih trgov javnih naročil. 
Sporazum TTIP mora zato zagotoviti, da se bo upoštevalo izjemno veliko zanimanje 
evropskih podjetij za pridobitev dostopa do javnih naročil, na primer za gradbene storitve, 
prometno infrastrukturo ter blago in storitve. To bo nedvomno odločilen del celovitega 
sporazuma. 
V zvezi s tem bo izjemno pomembno zagotoviti, da bodo zvezne države vključene v 
pogajalski proces, da bi dosegli pomembne rezultate pri zagotavljanju dostopa podjetij EU do 
pogodb javnih naročil ZDA.  Zato je obžalovanja vredno, da do sedaj očitno ni bil dosežen 
dejanski napredek na tem področju pogajanj.
Rezultati, doseženi s prostotrgovinskimi sporazumi EU, kot je CETA, so dober primer 
področja uporabe in poglobljenosti celovitega poglavja o javnih naročilih.

4.1.2. KMETIJSTVO

Kmetijska sektorja v EU in ZDA se na številnih področjih, kot so vidiki zdravja potrošnikov, 
gensko spremenjeni organizmi in hormonsko predelano meso, bistveno razlikujeta. Vsak 
rezultat pogajanj mora spoštovati in upoštevati občutljivosti in temeljne vrednote vsake od 
strani, kot je na primer previdnostno načelo EU. Izid pogajanj o sporazumu CETA kaže, da je 
na tem področju pogajanj med državami z različnimi pristopi k standardom glede varnosti 
hrane mogoč uravnotežen izid, ki koristi vsem stranem.

4.1.3. ENERGIJA IN SUROVINE
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Bodoči sporazum TTIP bi moral odpraviti vse obstoječe omejitve za izvoz energije, ki so med 
trgovinskima partnerjema še prisotne, s tem pa podpreti diverzifikacijo virov energije. 
Partnerstvo, ki je tako stabilno kot čezatlantsko, obema partnerjema nudi možnost za zanesljiv 
vir energije. 
Sporazum ne bo posegal v pravico vsakega partnerja, da odloča o raziskovanju in izkoriščanju 
virov energije, bo pa ob odločitvi za izkoriščanje uveljavil nediskriminacijo. Dostop do 
surovin in energije bi se moral nediskriminatorno zagotoviti tudi za podjetja iz EU in ZDA.
Sporazum TTIP bi moral tudi podpirati rabo in spodbujanje zelenega blaga in storitev, s tem 
pa izkoristiti znatne možnosti za okoljski in gospodarski dobiček, ki ga nudi čezatlantsko 
gospodarstvo.
Tak sporazum bi lahko služil kot forum za pripravo skupnih standardov proizvodnje energije, 
ki bi vedno upošteval in spoštoval obstoječe standarde obeh strani.

4.2. REGULATIVNO SODELOVANJE IN NETARIFNE OVIRE

Regulativno sodelovanje in odprava netarifnih ovir je področje pogajanj, kjer je mogoče v 
zvezi s povečanjem trgovinskih tokov doseči največji dobiček. Vendar regulativno 
sodelovanje na noben način ne bi smelo posegati v obstoječe ravni varstva zdravja in zaščite 
varnosti, v zakonodajo na področju potrošnikov, dela in okolja ali v kulturno raznolikost, ki je 
prisotna v EU, kar je v svojih političnih smernicah ponovno poudaril predsednik Juncker. 
Pogajalci na obeh straneh morajo opredeliti in pojasniti, katere ureditve so bistvene in se ne 
smejo ogrožati ter v katere ureditve je mogoče posegati z namenom zmanjšanja birokracije. 
Izraziti je treba jasne zaveze, kje je mogoča harmonizacija, kje vzajemno priznanje in kje 
zgolj obveščanje. Zdi se, da je na primer v avtomobilskem sektorju prisoten velik potencial za 
nove trgovinske priložnosti, vendar bi bilo to treba obravnavati previdno in upoštevati, da to 
morda ni mogoče za vse sektorje in tehnične ukrepe. Upoštevati moramo rezultate trenutnih 
krogov pogajanj. Eden od teh rezultatov je na primer, da v kemičnem sektorju nista možna 
vzajemno priznanje ali harmonizacija.
Tako pri ukrepih glede tehničnih ovir v trgovini (TBT) kot sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih 
(SPS) bi morala biti osnova pogajanj ključna načela večstranskih sporazumov o uporabi 
sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov ter sporazumov o tehničnih ovirah v trgovini.  Pogajanja o 
sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih bi morala priznati pravico obeh strani do obvladovanja 
tveganja v skladu z ravnjo, za katero posamezna stran meni, da je primerna za zaščito 
življenja oziroma zdravja ljudi, živali ali rastlin. Previdnostno načelo EU ne bi smelo biti 
ogroženo.
Cilj pogajanj o obeh poglavjih bi moral biti povečanje preglednosti in odprtosti, okrepitev 
sodelovanja med regulatorji ter v primeru tehničnih ovir v trgovini okrepitev sodelovanja med 
organi, ki določajo mednarodne standarde.
Poleg pogajanj o tehničnih ovirah v trgovini ter sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih se bodo 
pogajanja o regulativnih vprašanjih osredotočila tudi na niz horizontalnih pravil o regulativni 
skladnosti in preglednosti, vključno z zgodnjimi posvetovanji, uporabo ocen učinka ter dobro 
regulativno prakso. Regulativna skladnost je del lastne agende Komisije o boljši pripravi 
zakonodaje, sinergije pa bi bilo mogoče doseči med pogajanji o TTIP in trenutno obravnavo 
na ravni EU o boljši pripravi zakonodaje. V zvezi s tem je zelo pomembno, da se v celoti 
spoštuje vloga Evropskega parlamenta v procesu odločanja EU in njegov demokratični nadzor 
nad regulativnimi procesi EU. Istočasno moramo biti pozorni glede uravnotežene udeležbe 
deležnikov v teh regulativnih procesih.
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Iste pomisleke bo treba obravnavati pri obravnavi tako imenovane vgrajene agende TTIP, ki 
je namenjena vzpostavitvi institucionalne osnove za bodoče sodelovanje. 

Sektorske pobude o regulativnem sodelovanju, o kemikalijah, farmacevtskih proizvodih in 
kozmetiki lahko zagotovijo pomembne dodatne priložnosti za odpravo nepotrebnih netarifnih 
ovir in ustvarjanje novih priložnosti za dostop do trga. Vendar pa bi bilo treba tudi na teh 
področjih regulativno sodelovanje obravnavati nadvse skrbno, da ne bi posegali v suvereno 
pravico vsake strani do urejanja (npr. na področju kliničnih preskušanj, varnosti hrane in 
označevanja kemikalij).

4.3. PRAVILA

4.3.1. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Pravice intelektualne lastnine so eden od stebrov gospodarstva znanja tako EU kot ZDA, zato 
je pomembno, da TTIP vključuje ambiciozno poglavje o teh pravicah.
Glede na visoko raven zaščite patentov v EU in ZDA (ekskluzivnost podatkov, obnovitev 
časa veljavnosti patenta) bi moralo poglavje TTIP o pravicah intelektualne lastnine odražati 
najbolj ambiciozne določbe prostotrgovinskih sporazumov EU in ZDA na tem področju, ob 
tem pa še naprej potrjevati obstoječo prožnost v trgovinskih vidikih pravic intelektualne 
lastnine (TRIPs), zlasti na področju javnega zdravja.
Poglavje EU o pravicah intelektualne lastnine ne bi smelo vsebovati določb (kot so kazenske 
sankcije), ki jih je Evropski parlament pred tem že zavrnil.
Ambiciozno poglavje o teh pravicah bi moralo tudi zagotoviti okrepljeno zaščito in priznanje 
evropskih geografskih označb. Sporazum CETA je lahko dober primer v zvezi s tem.

4.3.2. LIBERALIZACIJA NALOŽB IN ZAŠČITA NALOŽB

Bodoči sporazum TTIP bi moral vsebovati celovito poglavje o naložbah, ki bi vsebovalo tako 
določbe o liberalizaciji naložb kot o zaščiti naložb. Cilj poglavja o liberalizaciji naložb bi 
moral biti zagotoviti nediskriminatorno obravnavo za ustanovitev evropskih in ameriških 
podjetij na ozemlju druge strani ter odpraviti čim več obstoječih omejitev, ki imajo ta učinek, 
ob tem pa upoštevati občutljivo naravo nekaterih specifičnih sektorjev. 
Določbe o zaščiti naložb bi se morale omejiti na določbe po ustanovitvi in se med drugim 
osredotočiti na nediskriminacijo, pravično in pošteno obravnavo ter nadomestilo za 
(ne)posredno razlastitev.
Ob upoštevanju razvitih pravnih sistemov EU in ZDA sta meddržavni sistem za reševanje 
sporov in uporaba nacionalnih sodišč najprimernejši orodji za obravnavo investicijskih 
sporov. 
V kolikor bodo v TTIP vključene določbe o reševanju sporov med vlagatelji in državo 
(ISDS), se zdi jasno, da bodo nadaljnje reforme sedanjega sistema ključne za preprečevanje 
težav, do katerih je prišlo v okviru določb iz obstoječih prostotrgovinskih sporazumov in 
bilateralnih investicijskih pogodb. Zdaj, ko so na voljo rezultati javnega posvetovanja, 
potrebujemo proces razmisleka v treh evropskih institucijah in med njimi o potrebnih 
reformah. Vlagatelje v tujini je treba obravnavati nediskriminatorno, imeti pa bi morali 
pravično možnost, da zahtevajo in dosežejo popravo krivic. To je mogoče v TTIP doseči brez 
vključitve določb o reševanju sporov med vlagatelji in državo. 



DT\1045492SL.doc 7/7 PE546.593v01-00

SL

4.3.3. TRGOVINA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Različne predložene teme pogajanj razkrivajo zelo ambiciozno gospodarsko agendo. 
Sporazum TTIP bi moral biti enako ambiciozen tudi glede trajnostnega razvoja. Cilj poglavja 
o trajnostnem razvoju bi morala biti popolna in učinkovita ratifikacija ter izvajanje osmih 
temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela in temeljnih mednarodnih okoljskih 
sporazumov. Določbe bi morale biti usmerjene k povečanju ravni zaščite delovnih in 
okoljskih standardov. Ambiciozno poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju bi moralo 
vključevati tudi pravila o družbeni odgovornosti gospodarskih družb in jasno strukturirano 
udeležbo civilne družbe.
Delovni in okoljski standardi ne bi smeli biti omejeni na poglavje o trgovini in trajnostnem 
razvoju, ampak bi morali biti vključeni tudi v druga področja sporazuma, kot so naložbe, 
trgovina s storitvami, regulativno sodelovanje in javne naložbe.

Delovni in okoljski standardi bi morali postati bolj izvršljivi, pri tem pa je treba upoštevati 
koristne izkušnje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Južno Korejo ter dobre in 
učinkovite prakse prostotrgovinskih sporazumov in nacionalne zakonodaje ZDA.

Gospodarski, družbeni in okoljski vpliv TTIP bi bilo treba preučiti s temeljito oceno 
trajnostnega učinka z jasno udeležbo civilne družbe.

4.4. VPRAŠANJA, O KATERIH SE NI MOGOČE POGAJATI

Za Evropski parlament velja, da se o nekaterih področjih ureditev ni mogoče pogajati. 
Evropska unija ima posebno tradicijo varovanja kulturne in jezikovne raznolikosti Unije in 
njenih držav članic. Veljavne in bodoče določbe ter politike, ki podpirajo zlasti kulturni sektor 
v digitalnem svetu, ne spadajo v področje pogajanj. 
Evropska unija ima tudi posebno tradicijo v zvezi z organizacijo javnih storitev. Pri 
pogajanjih o tem vprašanju ni manevrskega prostora. Vse, kar bi vladnim organom preprečilo 
sprejemanje ureditev v javnem interesu ali zagotavljanje storitev, ni sprejemljivo. Zajamčiti 
želimo zaščito naših storitev splošnega pomena.

5. DEMOKRATIČNA VEST

Evropski parlament ima zadnjo besedo pri ratifikaciji trgovinskih sporazumov med EU in 
tretjimi državami: sporazum lahko začne veljati samo, če ga Parlament odobri. Zavrnitev 
sporazuma ACTA (zaščita intelektualne lastnine na digitalnem področju) je dokazala, da 
Evropski parlament svojo vlogo v trgovinski politiki jemlje zelo resno. 
Glede na mnoge kritične poglede evropske javnosti in glede na nizko javno odobravanje 
sporazuma, o katerem potekajo pogajanja, si bo Evropski parlament še naprej prizadeval za 
najvišjo možno raven preglednosti in bo zagotovil, da bo sprejet le dober sporazum, ki bo 
spoštoval evropske vrednote, spodbujal trajnostno rast in prispeval k dobremu počutju vseh 
državljanov.


