
 
Medzinárodné obchodné dohody: na čom EÚ
pracuje
 
Európska únia uzatvára rôzne obchodné zmluvy s krajinami po celom svete, pred ich
platnosťou však zmluvy podliehajú schvaľovaniu Európskym parlamentom.
 
Prečo sú medzinárodne zmluvy dôležité? 
Obchodné zmluvy sú dôležitou súčasťou obchodnej politiky EÚ ako jeden z hlavných motorov
ekonomického rastu. V roku 2020 bola Únia celosvetovo druhým najväčším exportérom tovaru
(15 %) po Číne (18 %) pred Spojenými štátmi (10 %). Podľa dát z roku 2020 bola tiež EÚ tretím
najväčším importérom (13 %) po Spojených štátoch (16 %) a Číne (14 %). Nové obchodné
zmluvy vytvárajú predpoklad pre nové príležitosti pre európske firmy a tým prispievajú k tvorbe
pracovných miest a tiež prispievajú k širšej ponuke možností nižším cenám pre európskych
spotrebiteľov.
 
Existujú obavy, že obchodné zmluvy pre novú vyššiu konkurenciu môžu viesť v určitých
odvetviach k strate pracovných miest, ale uzatvorené zmluvy vždy vedú k vyššej tvorbe
pracovných miest v porovnaní so stratou, ktorú vytvoria. Ďalšou často spomínanou obavou je
obava zo znižovania štandardov na dovážané potraviny. Avšak EÚ predstavuje veľký trh a má
dostatočne silnú pozíciu, aby mohla od zahraničných spoločností požadovať vlastné prísne
štandardy na dovezený tovar.
 
Štandardy kvality sú pre poslancov čiarou, ktorú obchodné zmluvy nemôžu prekročiť a ich
zníženie by bolo dostatočným dôvodom na odmietnutie zmluvy. Naviac, vyjednávači na strane
EÚ často využívajú možnosť zahrnúť do zmluvy aj článok ohľadom ochrany ľudských práv a
práv pracovníkov pre zlepšenie podmienok v krajine, s ktorou sa zmluva podpísala.
 
 
Druhy obchodných zmlúv
 
Obchodné zmluvy podpísané EÚ môžeme deliť na niekoľko druhov. Niektoré sa môžu zamerať
na znižovanie a elimináciu tarifných bariér, ďalšie na vytvorenie colnej únie s odstránenými
colnými poplatkami alebo spoločnými dovoznými tarifami pre tovary dovážanými zo zahraničia.
 
Avšak nie vždy sú obchodné zmluvy len o tarifách. Môžu sa zameriavať na investície a riešenie
prípadných vzniknutých sporov. Týka sa to napríklad situácie, ak je spoločnosť presvedčená, že
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vládny zásah ohrozuje jej investíciu v danej krajine. Netarifné druhy bariér sú takisto
neoddeliteľnou súčasťou zmlúv, sú to napríklad požadované štandardy (EÚ napríklad zakázala
použitie niektorých hormónov pri chove dobytka vzhľadom na možnosť zdravotných rizík).
 
Zmluvy tiež môžu pomáhať chrániť tradičné potravinárske produkty z Európy tak, že vyžadujú
rozoznávanie geografického označenia. To znamená, že si nemôžete nárokovať na určité opisy
svojich výrobkov, ak sa nevyrábajú v danom regióne a v súlade s danou tradíciou. Týka sa to
výrobkov, ako je napríklad francúzske šampanské, grécka feta, zo Slovenska napríklad tiež
žitavská paprika alebo skalický trdelník.
 

Európa 
Európska únia a Spojené kráľovstvo uzavreli dohodu o obchode a spolupráci, ktorá stanovuje
podmienky pre obchod ako napríklad nulové kvóty a tarify a tiež pravidlá spravodlivej
hospodárskej súťaže.
 
 
Severná Amerika
 
Dohoda o voľnom obchode s Kanadou, známa ako Komplexná hospodárska a obchodná
dohoda (Ceta), nadobudla predbežne platnosť 21. septembra 2017. Úplnú platnosť nadobudne
po ratifikácii dohody všetkými krajinami EÚ.
 
Pokiaľ ide o Spojené štáty, Rada EÚ potvrdila mandáty na rokovania o dohode o zrušení ciel na
priemyselný tovar a o vzájomnom uznávaní posudzovania zhody s USA. O ďalšom postupe sa
ešte musí rozhodnúť. V júni EÚ a USA zriadili spoločnú Radu pre obchod a technológie. Jej
cieľom je spolupracovať na globálnych obchodných, hospodárskych a technologických
otázkach, ako aj prehlbovať obchodné a hospodárske vzťahy.
 

Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/brexit/20210423IPR02772/parlament-schvalil-dohodu-o-obchode-a-spolupraci-medzi-eu-a-spojenym-kralovstvom
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_2990


Ázia 
Obchodná dohoda medzi EÚ a Japonskom nadobudla platnosť 1. februára 2019, dohoda s
Vietnamom vstúpila do platnosti v roku 2020.
 
V súčasnosti neprebiehajú rokovania o voľnom obchode s Čínou, avšak prebiehajú diskusie
vedúce k možnému vyjednávaniu o komplexnej investičnej dohode. V septembri 2020 EÚ a
Čína dosiahli dohodu o uznávaní 100 geografických označení pre európske produkty (medzi
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181205IPR20930/europsky-parlament-schvalil-obchodnu-dohodu-medzi-eu-a-japonskom
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201109IPR91128/ep-odobril-dohodu-eu-s-cinou-o-vzajomnej-ochrane-miestnych-potravin-a-napojov


nimi aj vína z tokajskej vinohradníckej oblasti) na čínskom trhu a tiež recipročne pre 100
čínskych produktov na európskom trhu. Táto dohoda bola potvrdená Parlamentom 11.
novembra 2020 a bude rozšírená o ďalších 175 európskych a čínskych produktov v
nasledujúcich štyroch rokoch.
 
Rokovania o komplexnej dohode s Austráliou a tiež Novým Zélandom sa začali v júni 2018 a
ešte prebiehajú.
 
Oceánia 
V júni 2022 EÚ a Nový Zéland ukončili rokovania k dohode o voľnom obchode. Táto dohoda
ešte musí byť schválená Parlamentom a Radou, aby nadobudla platnosť.
 
Rokovania ku komplexnej dohode o voľnom obhcode s Austrálio boli zahájené 18. júna 2018.
 
 
Latinská Amerika
 
Dohoda bola v princípe dosiahnutá s krajinami Mercosur (členské krajiny: Argentína, Brazília,
Paraguaj, Uruguaj, Venezuela, Bolívia; asociované krajiny: Čile, Kolumbia, Ekvádor) v júni
2019, avšak táto ešte musí byť schválená Radou EÚ a Európskym parlamentom.
 
Rokovania o vylepšení globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom začali v júni 2016, politická
dohoda bola dosiahnutá v apríli 2018. Táto dohoda však tiež podlieha schváleniu Radou a
Európskym parlamentom pred tým, než môže vstúpiť do platnosti.
 
 
Južné Stredomorie a Blízky východ
 
S krajinami tohto regiónu existujú rôzne dohody, vrátane dohôd o pridružení so zameraním na
podporu obchodu s tovarom. S jednotlivými krajinami sa rokuje aj o rozšírení týchto dohôd v
oblastiach, ako je poľnohospodárstvo a priemyselné štandardy.
 
 
Úloha Parlamentu
 
Od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti v roku 2009 potrebujú obchodné zmluvy súhlas
Parlamentu pred tým, ako vstúpia do platnosti. Poslanci tiež potrebujú byť pravidelne
informovaní ohľadom vývoja jednotlivých rokovaní.
 
 
Parlament už ukázal, že neváha použiť aj veto, ak existujú vážne obavy. V roku 2012 takto
europoslanci odmietli obchodnú dohodu proti falšovaniu tzv. ACTA.
 
Pozrite si našu infografiku o pozícii EÚ v medzinárodnom obchode.
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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_en
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20180703STO07132/aka-je-pozicia-eu-v-medzinarodnom-obchode-infografika


Článok bol pôvodne publikovaný 19. októbra 2016 a aktualizovaný v decembri 2021 a júli 2022.
 
Ďalšie informácie
Európska komisia: stránka venovaná medzinárodným obchodným zmluvám (v angličtine)

Článok

SK Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

5 I 5

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/negotiations-and-agreements_en

