
 
Prostotrgovinski sporazumi: s kom se dogovarja
EU?
 
EU se z mnogimi državami po svetu dogovarja o tesnejših gospodarskih stikih, vse
trgovinske sporazume EU pa potrjuje Evropski parlament. Preverite, kateri dogovori so v
teku.
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Pomen trgovinskih sporazumov 
 
Trgovinski sporazumi so ključni gradnik trgovinske politike EU, saj so pomembno gonilo
gospodarske rasti. Leta 2020 je bila EU drugi največji svetovni izvoznik; njen izvoz je
predstavljal 15 odstotkov svetovnega izvoza, kar je nekoliko manj od deleža Kitajske (18
odstotkov) in več od ZDA (10 odstotkov). Bila je tretji največji uvoznik: uvoz EU je obsegal 13
odstotkov svetovnega uvoza, uvoz ZDA 16 odstotkov, uvoz Kitajske pa 14 odstotkov.

O katerih trgovinskih sporazumih tečejo pogajanja?
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/eu-in-globalizacija/20190528STO53303/kako-deluje-trgovinska-politika-eu
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods#The_three_largest_global_players_for_international_trade:_EU.2C_China_and_the_USA


Namen prostotrgovinskih sporazumov je olajšati pretok blaga in dobrin, kar ustvarja nove
poslovne priložnosti za evropska podjetja in nova delovna mesta, za potrošnike pa to pomeni
večjo ponudbo in nižje cene.
 
 
 
Pomisleki o koristi sporazumov 
 
Obstajajo bojazni, da prostotrgovinski sporazumi škodijo gospodarstvu, saj naj bi povečana
konkurenca tujih podjetij ogrožala domača delovna mesta. Vendar pa izkušnje kažejo
nasprotno, saj sporazumi pripomorejo k ustvarjanju večjega števila delovnih mest, kot jih zaradi
njih usahne.
 
Prav tako se številni bojijo, da odpiranje trga drugim državam prinaša padec kakovosti izdelkov,
denimo hrane. Vendar pa je EU tako pomemben trg, da je v pogajanjih v odličnem položaju, kar
ji omogoča, da svoje visoke standarde uveljavlja tudi za tuja podjetja.
 
Za evropske poslance so standardi kakovosti izdelkov izredno pomembni in kakršno koli
zniževanje evropskih standardov bi lahko pomenilo razlog za zavrnitev predlaganega
sporazuma. Evropski pogajalci v sporazume pogosto vključijo tudi klavzule, ki izboljšujejo
pravice delavcev in pogoje dela v tretjih državah, s katerimi trgujemo.
 
 
 
Vrste sporazumov 
 
EU ima z različnimi državami vzpostavljenih mnogo različnih sporazumov. Osredotočajo se tako
na nižanje carinskih stopenj kot na odpravo necarinskih ovir za trgovanje med EU in tretjimi
državami. Pri slednjih gre lahko denimo za urejanje pravil glede investicijskih sporov, tako da se
lahko podjetja pritožijo, če menijo, da država krši pravila o vlaganjih, ali pa usklajevanje
standardov za izdelke. Tako v EU npr. ne more na trg meso, če so bile živali krmljene z
določenimi hormoni.
 
Sporazumi lahko tudi pomagajo zaščititi tradicionalne evropske prehrambne izdelke in sicer
tako, da države pričnejo spoštovati označbe porekla. To pomeni, da se izdelkov ne sme
označevati z nekaterimi opisi, razen, če so proizvedeni v določeni regiji in na določen način, kar
velja denimo za vina iz Vipavske doline, parmski pršut in grško feto.
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https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf


S kom se dogovarja EU: 
 
Evropa
 
EU in Združeno kraljestvo sta dosegla sporazum o trgovini in sodelovanju, ki določa pogoje za
trgovanje in pravično konkurenco.
 
 
Severna Amerika
 
Trgovinski sporazum s Kanado, poznan pod imenom CETA, je trenutno v preizkusnem obdobju
izvajanja, v polno veljavo pa bo stopil, ko ga potrdijo vse države članice EU.
 
Glede Združenih držav Amerike je Svet Evropske unije odobril pogajalske mandate za dogovore
o ukinitvi carin za industrijske izdelke ter medsebojno priznavanje ugotavljanja skladnosti.
Nadaljnji koraki so še v pripravi.
 
Junija sta EU in ZDA ustanovili svet za trgovino in tehnologijo, ki je namenjen spodbujanju
sodelovanja na področju globalne trgovine, gospodarskih in tehnoloških vprašanj ter
poglabljanju trgovinskih in gospodarskih odnosov.
 
 
Azija
 
Trgovinski sporazum med EU in Japonsko je stopil v veljavo 1. februarja 2019, sporazum z
Vietnamom pa je poleti 2020.
 
S Kitajsko trenutno ni dogovorov o prostotrgovinskih sporazumih, potekajo pa druga pogajanja,
denimo o obsežnem sporazumu o investicijah med EU in Kitajsko. Septembra 2020 sta se EU
in Kitajska dogovorili glede zaščite označb geografskega porekla stotih evropskih in stotih
kitajskih izdelkov na svojih trgih. Parlament je dogovor potrdil 11. novembra 2020. Dogovor bo v
prihodnjih štirih letih razširjen z dodatnimi 175 evropskimi in kitajskimi izdelki.
 

Kulinarični sporazumi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/brexit/20210423IPR02772/parlament-uradno-odobril-sporazum-o-trgovini-med-eu-in-zdruzenim-kraljestvom
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_2990
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20181205IPR20930/parlament-podprl-prelomen-sporazum-o-prosti-trgovini-med-eu-in-japonsko
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200206IPR72012/parlament-potrdil-prostotrgovinski-sporazum-in-zascito-nalozb-eu-vietnam
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20201109IPR91128/china-and-the-eu-agree-to-protect-each-other-s-food-and-drink-specialities


Oceanija 
EU in Nova Zelandija sta sklenili trgovinski sporazum junija 2022. Preden stopi v veljavo, ga
morata potrditi še Evropski parlament in Svet.
 
Pogajanja za prostotrgovinska sporazuma z Avstralijo so se pričela 18. junija 2018.
 
 
Južna Amerika
 
Načelni dogovor EU s članicami južnoameriške skupine držav Mercosur, v kateri so Argentina,
Brazilija, Urugvaj in Paragvaj, je bil dosežen junija 2019, a ga morata odobriti Svet in Parlament.
 
Pogajanja z Mehiko o posodobitvi globalnega dogovora med EU in Mehiko so se začela junija
2016. Politični dogovor je bil dosežen 21. aprila 2018, a preden lahko stopi v veljavo, ga morata
potrditi Svet in Evropski parlament.
 
 
Južni Mediteran in Srednji vzhod
 
V veljavi je več različnih sporazumov, tudi sporazumov, ki so namenjeni posebej povečanju
trgovanja z blagom. V teku so tudi pogajanja s posameznimi državami o širitvi teh sporazumov
na področjih, kot sta kmetijstvo in industrijski standardi.
 
 
 
Vloga Evropskega parlamenta 
 
Lizbonska pogodba, sprejeta leta 2009, določa, da vsi trgovinski sporazumi pred vstopom v
veljavo pridobijo soglasje Parlamenta. Prav tako morajo biti poslanci ažurno obveščeni o vseh
dogajanjih med pogajanji.
 
Parlament je v preteklosti že dokazal, da ob resnih pomislekih o sporazumih ne bo okleval z
uporabo pravice veta. Leta 2012 je tako na primer blokiral sporazum proti ponarejanju ACTA, ki
posledično ni začel veljati.
 
Oglejte si našo infografiko o položaju EU v svetovni trgovini.
 
 
Članek je bil objavljen 19. oktobra 2016 in nazadnje posodobljen avgusta 2022.
 
Več
Trgovinski sporazumi EU (pregled)
Odbor za mednarodno trgovino
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https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement_sl
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/economy/20180703STO07132/kaksno-vlogo-igra-eu-v-svetovni-trgovini-infografika
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/negotiations-and-agreements_sl
http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/inta/home/highlights

