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Prostotrgovinski sporazumi 

Prosta trgovina zaseda osrednjo vlogo v današnjem času in pomembno zaznamuje naš vsakdan.  
V preteklosti sta liberalizacija mednarodne trgovine in sklepanje prostotrgovinskih sporazumov 
potekala pod okriljem Svetovne trgovinske organizacije. Toda v zadnjih letih so pogajanja pod 
okriljem STO zastala, saj nekatere države članice niso bile pripravljene sprejeti novih zavez in pravil.  

Carine in dajatve med državami so bile na izjemno nizki ravni in nadaljnji ukrepi na tem področju  
ne bi prinesli vidnejših rezultatov. Mednarodno trgovino so želeli dodatno liberalizirati z odpravo  
t.i. ne-tarifnih barier oz. ovir, ki se pojavljajo »za mejo«. Te ovire se pojavljajo v različnih zakonih in 
standardih držav, ki so pogosto namenjeni varovanju javnega interesa. Nekatere države članice STO 
niso bile pripravljene pristati na poseganje v te zakone in prišlo je do zastoja v pogajanjih. Zato so 
tržno naprednejše države pričele sklepati bilateralne sporazume izven Svetovne trgovinske 
organizacije. Ti sporazumi so v večjem delu namenjeni odpravi netarifnih barier ter bodo vplivali na 
obstoječe in prihodnje nacionalne zakonodaje. Ta bo v bodoče oblikovana na način, ki bo 
predstavljal »najmanjšo oviro za trgovanje«. 

V pripravi teh sporazumov sodeluje tudi Evropska Unija, ki je dolgo uživala ugled visoko razvite 
demokratične družbe, ki veliko pozornosti namenja skrbi za človeka in okolje.  S sodelovanjem v 
pogajanjih o treh pomembnih prostotrgovinskih sporazumih je tudi EU stopila na pot, ki postavlja 
mednarodno trgovino nad človeka in okolje: 
 

 

TTIP 
Čezatlantsko trgovinsko in 

naložbeno partnerstvo 
med EU in ZDA 

 

CETA 
celovito gospodarsko in 
trgovinsko sodelovanje 

med EU in Kanado 

 

TiSA 
sporazum o trgovini  

s storitvami med več kot  
23 državami, vključno z EU 

Kaj ti sporazumi vsebujejo in kakšni so pomisleki, ki se porajajo okoli njih, si lahko preberete v 
informativnih biltenih, ki smo jih pripravili v okviru projekta Trgovanje s prihodnostjo: 

Št. 1:  Kaj je TTIP 

Št. 2: Kaj je CETA 

Št. 3:     Kaj je TISA 

Št. 4:  Kako potekajo pogajanja 

Št. 5:  Kaj je NTB 

Št. 6:  Kaj je mehanizem ISDS  

Št. 7:  Kaj je RRC 

Št. 8:  Kaj sta klavzuli standstill in ratchet 

Št. 9:  Ekonomski učinki in selitev delovnih mest 

Št. 10:  Kdo odloča 
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Kaj je TTIP 

Kaj je TIPP? Trade and Investment Partnership (Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo,  
v nadaljevanju TTIP) je trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, o 
katerem tečejo obsežna pogajanja (včasih označen tudi kot TAFTA, Transatlantic Free Trade Area). 

Kaj je namen TTIP-a? Namen sporazuma TTIP je odprava ovir (tarif, različnih predpisov, omejitev 
naložb itd.), ki omejujejo trgovino in investicije med obema partnericama, s čimer naj bi se olajšala 
nakup in prodaja blaga in storitev med EU in ZDA. Partnerici želita svojim podjetjem omogočiti tudi 
lažje investiranje v gospodarstvo druge pogodbenice. Partnerstvo naj bi spodbudilo ekonomsko rast 
na obeh straneh Atlantika. 

Kakšna je vsebina TTIP-a? Zelo obsežni sporazum TTIP bo med drugim vseboval poglavja, kot so 
zavarovalništvo in bančništvo, telekomunikacije, sanitarni in fitosanitarni ukrepi, tehnične ovire za 
trgovino, javna naročila, energija in surovine, ter bi dolgoročno in pomembno vplival na številna 
področja našega vsakdana. 

Kdo se pogaja? V imenu EU in njenih 28 držav članic za pogajalsko mizo sedi in se pogaja Evropska 
komisija, na čelu z evropskim komisarjem za trgovino Karlom De Guchtom. Na strani ZDA je glavni 
pogajalec trgovinski predstavnik ZDA. 

Kakšna je časovnica? Prvi krog pogajanj je potekal julija 2013, nadaljnji pa so organizirani vsakih 
nekaj tednov. V skladu s pričakovanji bi lahko sporazum sklenili v približno dveh letih (po nekaterih 
napovedih že v letu 2014). Predviden je sprejem sporazuma v Svetu ministrov EU (v imenu vlad 28 
članic) in njegova potrditev v Evropskem parlamentu. Negotova ostaja možnost, da bi sporazum 
potrjevale tudi nekatere države članice EU posamično. Na strani ZDA trgovinski sporazum ratificira 
kongres. Sedanja pogajanja so tretji poizkus vzpostavitve čezatlantskega prostotrgovinskega 
območja (prejšnja poizkusa: 1990 in 2006). 

Kakšne so koristi? Zagovorniki poudarjajo obseg trgovine in naložb med EU in ZDA (kar 30 % 
svetovne trgovine) in gospodarske koristi partnerstva (letno naj bi gospodarstvu EU sporazum 
prinesel koristi v višini 119 milijard EUR ). 

Kakšni so pomisleki? Kritiki opozarjajo, da bi sporazum povečal moč korporacij in omejil suverenost 
držav, da regulirajo trge v javnem interesu. Vključitev mehanizma ISDS v sporazum bi korporacijam 
omogočila, da tožijo države, kar bi skupaj z ustanovitvijo sveta za regulativno sodelovanje državam 
omejilo možnosti pri pisanju zakonodaje. Korporacije bi lahko tožile države, če bi te sprejele 
naprednejšo zakonodajo, prav tako bi lahko zavlačevale in celo preprečile sprejem zakonodaje, če ta 
ne bi bila skladna z njihovimi korporativnimi interesi. Poleg tega bi sporazum vodil v deregulacijo 
zakonodaje, ki ščiti javni interes, kar lahko pripelje do nižjih standardov v varovanju potrošnikov in 
okolja ter socialnih pravic. 

 

Viri 

Wikipedia: TransatlanticTradeandInvestmentPartnership 

Pogosta vprašanja na strani Evropske komisije 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_sl.htm
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Kaj je CETA 

Kaj je CETA? Comprehensive economic and trade agremeent (Celovit gospodarski in trgovinski 
sporazum, v nadaljevanju CETA) je trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado, o katerem so 
se nedavno zaključila pogajanja.  

Kaj je namen CETE? Namen sporazuma CETA je enak kot pri TTIPU-u, odprava ovir (tarif, različnih 
predpisov, omejitev naložb itd.), ki omejujejo trgovino in investicije med obema partnericama, s 
čimer naj bi se olajšala nakup in prodaja blaga in storitev med EU in Kanado. Partnerici želita svojim 
podjetjem omogočiti tudi lažje investiranje v gospodarstvo druge pogodbenice. Partnerstvo naj bi 
spodbudilo ekonomsko rast na obeh straneh Atlantika. 

Kakšna je vsebina CETE? Zelo obsežni sporazum bo med drugim vseboval poglavja, kot so finančne 
storitve, čezmejno trgovanja s storitvami, telekomunikacije, intelektualne pravice , javna naročila, 
sanitarni in fitosanitarni ukrepi, državna podjetja, zakonodajno sodelovanje in mobilnost delovne 
sile. 

Kdo se je pogajal? V imenu EU in njenih 28 držav članic je za pogajalsko mizo sedela in se pogajala 
Evropska komisija, na čelu z evropskim komisarjem za trgovino Karlom De Guchtom. Na strani 
Kanade je glavni pogajalec Steve Verheuil  z oddelka za zunanje odnose in trgovino. 

Kakšna je časovnica? Pogajanja so se pričela maja 2009, obsegala so devet formalnih krogov in vrsto 
manjših krogov. Oktobra 2013 so pogajalci objavili, da je dosežen načelen dogovor, avgusta 2014 pa 
je bilo objavljeno, da je tekst sporazuma usklajen. 26. septembra so na srečanju v Kanadi uradno 
sporočili, da je tekst sporazuma pripravljen in ga javno objavili. Sledil bo pravni pregled sporazuma 
in prevod v vse uradne jezike EU. Sporazum mora potrditi Svet EU in Evropski parlament, ali bodo 
sporazum morale ratificirati tudi države članice, pa še ni znano. V najbolj optimističnem scenariju bo 
sporazum stopil v veljavo v pričetku 2016.   

Kakšne so koristi? Študija, ki je ocenila možne učinke CETE na gospodarsko rast, je pokazala, da bi 
BDP v EU zrasel za 11.6 milijard, kar predstavlja zgolj 0,08 % celotnega BDP. Polovica te rasti bo 
temeljila na liberalizaciji trgovine s storitvami, četrtina z odpravo tarif in četrtina z odpravo ne-
tarifnih barier.  

Kakšni so pomisleki? Podobno kot pri TTIP-u so prisotni pomisleki, da bi sporazum povečal moč 
korporacij in omejil suverenost držav, da regulirajo trge v javnem interesu. Velik del ekonomskih 
učinkov je predviden iz naslova trgovine s storitvami in javnih naročil, zato se porajajo pomisleki 
tudi na teh področjih. 

Viri 

Spletna stran Evropske komisije o rezultatu pogajanj 

Študija o ekonomskih vplivih CETE 

Spletna stran kanadskega parlamenta o pogajanjih 

Spletna stran organizacije Canadians o ključnih pomislekih CETE 

  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_en.htm#outcome
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_en.htm#outcome
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5431905&File=87
http://canadians.org/blog/ceta-text-leaked-prompting-numerous-concerns-about-its-implications
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Kaj je TiSA 

Kaj je TISA? Trade in services agremeent je sporazum o trgovanju s storitvami. V nasprotju s TTIP-om 
in CETO je Tisa multilateralen sporazum, v katerem sodeluje skupina 50-ih držav,  poimenovana 
»Really good friends of services« (Resnično dobri prijatelji storitev).  

Kaj je namen TISE? Namen sporazuma TISA je liberalizacije mednarodne trgovine s storitvami. Ko so 
pogajanja pod okriljem Svetovne trgovinske organizacije o nadaljnji liberalizaciji mednarodne 
trgovine s storitvami zastala, sta Avstralija in ZDA podali pobudo za nadaljevanje pogajanj izven 
okrilja STO. TISA bo kljub temu skladna s sporazumom GATS, ki je nastala pod okriljem Svetovne 
trgovinske organizacije, saj pogajalci upajo, da bodo k pogajanjem oz. podpisu sporazuma pristopile 
tudi druge članice Svetovne trgovinske organizacije. 

Kakšna je vsebina TISE? TISA bo pokrivala celoten spekter storitev, izključene so zgolj storitve, ki so 
v pristojnosti nacionalnih vlad, kot so sodstvo, policija in obramba ter pravice v letalskem prometu.  

Kdo se pogaja? Skupino »Resnično dobrih prijateljev storitev« sestavljajo države članice EU in 
Avstralija, Kanada, Čile, Kitajski Tajpej, Kolumbija, Kostarika, Hongkong, Kitajska, Islandija, Izrael, 
Japonska, Koreja, Lihtenštajn, Mehika, Nova Zelandija, Norveška, Pakistan, Panama, Paragvaj, Peru, 
Švica, Turčija in ZDA. Te države skupaj tvorijo preko 70% svetovnega trga v storitvah. V imenu EU se 
pogaja Evropska komisija, vsak krog pogajanj vodi druga država, pogajanja pa potekajo v Ženevi. 

Kakšna je časovnica? Pogajanja so se pričela marca 2013 in do konca leta 2014 se pričakuje, da bo 
opravljenih deset krogov. Naslednji krog naj bi potekal v decembru, datum zaključka pogajanj pa 
trenutno še ni znan, neuradno se omenja konec leta 2014. 

Kakšne so koristi? Po navedbah Evropske komisije je EU največji svetovni izvoznik storitev (26% 
svetovnega trga) in TISA bi dodatno spodbudila rast v izvozu storitev. Zaradi TISE bodo ustvarjena 
nova delovna mest v EU in dodatna gospodarska rast, trdi Evropska Komisija.  

Kakšni so pomisleki? Ključni pomisleki, ki se pojavljajo okoli pogajanj o TISI, so, da bo sporazum 
vodil v privatizacijo javnih storitev in naravnih virov. Zaradi posebnih določb, ki so vezane na 
zakonodajo (t.i. standstill, ratchet), se, podobno kot pri TTIP-u in CETI, pojavljajo tudi pomisleki o 
omejevanju pristojnosti držav na zakonodajnem področju.  

 

Viri 

Spletna stran Evropske komisije o TISI 

Preliminirano poročilo za izdelavo študije vplivov (ECORYS) 

Informativno gradivo Evropske komisije za posvetovanje z javnostjo o sporazumu TiSA 

  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/april/tradoc_152440.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/june/tradoc_151374.pdf
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Kako potekajo pogajanja 

Pogajanja potekajo ne-transparentno in javnosti ter celo izvoljenim političnim predstavnikom ne 
omogočajo primernega nadzora nad vsebinami sporazumov. Države članice v pogajanjih sodelujejo 
v okviru Sveta EU, kjer lahko predstavniki držav v omejenem obsegu prebirajo osnutke poglavij. Ti so 
jim na voljo v t.i. varnih sobah, kjer imajo na voljo nekaj ur, da preberejo več tisoč strani tehnične 
dokumentacije brez možnosti beleženja ali kopiranja dokumentov. Tudi Evropski poslanci nimajo 
možnosti dostopa do vsebin in bodo, ko bodo sporazumi pripravljeni, o njih glasovali po načelu 
»vzemi ali pusti« brez možnosti vlaganj amandmajev. 

Civilna družba nima praktično nikakršnih možnosti za vpliv nad vsebino sporazumov. Evropska 
komisija je opravila nekaj javnih posvetovanj, med njimi sta bili dve prepoznavnejši, prvo je bilo 
vezano na pripravo sporazuma TISA, drugo posvetovanje pa je bilo namenjeno mehanizmu ISDS. 
Javnost namreč močno nasprotuje vključitvi tega mehanizma v TTIP in CETO, v okviru posvetovanja 
je bilo oddanih skoraj 150.000 odzivov, kar je najvišji odziv doslej v takšnih posvetovanjih. Kljub 
visoki odzivnosti in močnim nasprotovanjem je Komisija nadaljevala pripravo CETE in v končnem 
tekstu, katerega ni možno več spreminjati, ohranila mehanizem ISDS.  

Po drugi strani so korporacije močno vpete v pripravo sporazumov in so v nekaterih primerih sedele 
v organih, ki so svetovali pogajalcem. Komisija je združenja in korporacije tudi neposredno povabila, 
naj oddajo svoje predloge in pričakovanja v zvezi s pripravo sporazuma TTIP. Organizacija Corporate 
Europe Observatory je opravila analizo srečanj in predlogov ter javnih posvetovanj. Analiza 
ugotavlja, da je od 560 srečanj z deležniki, ki jih je opravila komisija v okviru priprav za sporazum 
TTIP, kar 520 srečanj bilo s predstavniki velikih korporacij. Ti so bili tudi vabljeni na individualna 
srečanja, kjer so pogajalcem lahko podrobneje predstavili svoja stališča.  

 

Viri 

Javno posvetovanje Evropske komisije o mehanizmu ISDS 

Javno posvetovanje Evropske komisije o sporazumu TiSA 

Analiza CorporateEuropeObservatory 

Spletna stran Evropske komisije o oblikovanju trgovinske politike 

  

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=177
http://corporateeurope.org/international-trade/2014/07/who-lobbies-most-ttip
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/
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Kaj je NTB  

Kaj jeNTB: Non Tarif Barier (ne-tarifna ovira, v nadaljevanju NTB) je ovira trgovini, ki izhaja iz 

zakonodaje, standardov, postopkov registracije, varnostnih preverjanj in ostalih pogojev, potrebnih 

za trženje blaga ali storitev na trgih EU, ZDA in Kanade. Razlike, ki obstajajo v zakonodajah in 

standardih omenjenih držav, podjetjem predstavljajo »oviro trgovini«, ki je pogosto poimenovana 

tudi kot »behind the border barrier« oz. ovira, ki se pojavlja za mejo. Podjetja morajo zaradi tega 

opravljati dvojne postopke testiranj in registracij ali prilagoditi blago, da bo ustrezalo zahtevam 

drugega trga, kar za njih predstavlja dodatno delo in s tem povezane stroške.   

Kaj je namen: Z odpravo NTB-jev bi sporazumi podjetjem olajšali vstop in trženje svojih izdelkov na  

drugih trgih ter zmanjšali s tem povezane stroške za podjetja. 

Kakšne so koristi: Tarifne ovire v obliki carin in uvoznih ter izvoznih dajatev so že sedaj zelo nizke in 

zato njihova ukinitev ne bi prispevala v večji meri k predvideni rasti. Večji del rasti naj bi sporazuma 

dosegla z odpravo NTB-jev, kar bi podjetjem olajšalo in omogočilo ugodnejši dostop na trg druge 

partnerice in ukinilo s tem povezane stroške. Zaradi tega naj bi se povečala trgovinska izmenjava 

med partnericami, čemur bi sledila gospodarska rast. V CETI naj bi odprava NTB-jev prinesla cca. 

25% celotne predvidene rasti, v TTIP-u pa kar 80%. 

Kakšni so pomisleki: Odstranjevanje NTB-jev bo vodilo v deregulacijo zakonodaje, ki varuje javni 

interes, in lahko uvede nižje standarde na področju varovanja pravic potrošnikov ali okolja ter 

delavskih in socialnih pravic.  Korporacije so v svojih komentarjih kot NTB označile vrsto predpisov, 

ki so namenjeni zaščiti teh področij, in pozvale k njihovi ukinitvi.  

 

Vir 

Spletna stran Evropske komisije o TTIP-u 

 

  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_sl.htm
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Kaj je mehanizem ISDS 

Kaj je ISDS: Investor state dispute settlement (Mehanizem za reševanje sporov med vlagateljem in 

državo, v nadaljevanju ISDS) omogoča korporacijam, da tožijo državo na posebnih mednarodnih 

sodiščih. Sodišča delujejo izven ustaljenih pravnih sistemov in lahko razsodijo v nasprotju z 

nacionalnimi sodišči in zakonodajo. 

Kaj je namen: ISDS naj bi vlagateljem zagotavljal večjo varnost njihovih naložb. V primeru, da države 

sprejmejo zakonodajo ali uvedejo ukrepe, ki bi vodili v izgubo dejanskega ali pričakovanega 

dobička, bi korporacije lahko sprožile spor zoper državo.  

Kdo razsoja: O sporih odločajo mednarodna sodišča, ki so sestavljena iz treh arbitrov, ti pogosto 

prihajajo iz vrst korporativnih odvetnikov. Po enega določita vlagatelj in država, tretjega pa določita 

obe stranki sporazumno. Sodbe potekajo v tajnosti in na odločitev se ni možno pritožiti. Stroški 

preteklih postopkov so v povprečju znašali 8 milijonov dolarjev, odškodninski zahtevki pa niso 

zakonsko omejeni in so v preteklosti znašali od nekaj deset milijonov do več milijard evrov. 

Koliko je znanih sporov: Število sporov pod obstoječimi sporazumi, ki vsebujejo takšne mehanizme, 

v zadnjih letih strmo narašča. Po podatkih UNCTAD je do leta 2013 bilo vloženih 568 sporov, pri 

čemer približno 75% podjetij, ki so sprožila te spore, prihaja iz EU in ZDA.  

Kakšne so koristi: Vlagatelji se zaradi večje varnosti njihovih naložb lažje odločajo o svojih naložbah.  

Kakšni so pomisleki: Mehanizem bi korporacijam omogočil, da vplivajo na oblikovanje zakonodaje, 

in omejil pristojnosti držav ter njihovo zakonodajno avtonomnost. Vse bolj pogosti so primeri tožb , 

ki spodbijajo zakone, namenjene varovanju javnega zdravja, okolja ali delavskih pravic. Med 

odmevnejšimi primeri so: 

 Vattenfall zoper Nemčijo: ko je Nemčija po jedrski nesreči v Fukušimi sprejela odločite o 

ukinitvi jedrske energije, je švedsko energetsko podjetje Vatenfall sprožilo tožbo višini  

3,7 milijarde evrov;  

 Veolia zoper Egipt: ko je Egipt sprejel odločitev o dvigu minimalne plače, je Veolia sprožila 

tožbo zoper Egipt;  

 Philip Morris zoper Avstralijo: Avstralija je sprejela zakon o navadnem pakiranju tobačnih 

izdelkov, Philip Morris je zaradi tega sprožil tožbo, v kateri zahteva odškodnino. 

Mehanizem bo lahko vodil tudi v t.i. »legislative chill«, saj države v strahu pred tožbami ne bodo 

sprejemale nove zakonodaje, četudi je ta v javnem interesu. Tak je primer Nove Zelandije, ki je že 

napovedala, da ne bo sprejela zakona o tobačnih izdelkih, dokler ne bo znan razplet tožbe Philip 

Morrisa zoper Avstralijo.  Vključitev tega mehanizma v TTIP in CETO bi posledično podelila 

nesorazmerno moč korporacijam nad državami.  

Viri 

Poročilo UNTACD o preteklih vloženih sporih 

Primer Vattenfall zoper Nemčijo 

Primer Philip Morris zoper Avstralijo  

http://unctad.org/en/publicationslibrary/webdiaepcb2014d3_en.pdf
http://www.tni.org/briefing/nuclear-phase-out-put-test
http://www.ag.gov.au/tobaccoplainpackaging
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Kaj je RCC 

Kaj je RCC:Regulatory cooperation council (svet za regulativno sodelovanje, v nadaljevanju RCC) je 

organ, ki ga želijo ustanoviti s sporazumoma TTIP in CETA. Svet bi sestavljali predstavniki nadzornih 

in trgovinskih institucij iz EU, ZDA/Kanade, ki bi sestali dvakrat letno. Predlog za ustanovitev sveta 

sta podali gospodarski zbornici Bussines Europe in US Chamber of commerce.   

Kaj je namen: Svet bi z nadzorom nad pripravo bodoče zakonodaje preprečeval nastajanje novih 

zakonodajnih razlik med zakonodajami partneric. Prav tako bi svet zakonodajo oblikoval na način, ki 

bi v čim manjši meri predstavljal oviro trgovini. 

Kakšne so koristi: Vsa bodoča zakonodaja bi bila predhodno usklajena in naknadna usklajevanja ne 

bi bila potrebna. Podjetja bi lažje poslovala, saj bi jim usklajena zakonodaja omogočila lažji in 

finančno ugodnejši vstop na trge druge partnerice.  

Kakšni so pomisleki: Države bi morale svet obveščati o vseh predvidenih bodočih zakonodajnih 

aktivnostih in izdelati oceno stroškov in koristi (tudi za čezatlantsko trgovino) vseh predlaganih 

novih zakonov. To bi zelo upočasnilo in tudi podražilo sam postopek priprave novih zakonov, ki se 

krije iz davkoplačevalskih sredstev. Zaradi predvidenega tesnega sodelovanja s korporacijami in 

industrijo bi slednje imele nesorazmeren vpliv na vsebino in sam proces priprave novega zakona, in 

to še preden bi ti bili obravnavani v nacionalnih parlamentih oz. bi se pričeli zakonodajni v postopki 

v državi predlagateljici. Svet bi sestavljali predstavniki, ki niso neposredno izvoljeni in ne nosijo 

nikakršne odgovornosti do javnosti, kar je skupaj z zgoraj opisanim postopkom obravnave novih 

predlogov zakonov v nasprotju z vsemi demokratičnimi načeli in vrednotami.  

 

Viri  

Govor evropskega komisarja za trgovino Karla De Guchta 

Odziv mednarodnega centra za okoljsko pravo na predlagane zakonodajne postopke 

Prispevek o predlaganih spremembah v IP watch 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-801_en.htm
http://www.ciel.org/Publications/ToxicPartnership_Mar2014.pdf
http://www.ip-watch.org/2013/12/16/ttip-leak-illustrates-depth-of-enhanced-regulatory-cooperation-as-ngos-sound-off/
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Kaj sta klavzuli standstill in ratchet 

Kaj sta »standstill in ratchet«: Standstill in ratchet (mirovalna in zaskočna) klavzula se uporabljata v 

nekaterih prostotrgovinskih sporazumih in bosta tudi del TISE. Z njimi se države podpisnice 

sporazuma zavežejo, da ne bodo uvedle ukrepov, ki bi zmanjšali obstoječo raven odprtosti trga, oz. 

uvedle bolj restriktivnih pogojev za dostop tujih ponudnikov na domači trg ter da bodo vsi bodoči 

zakonski ali drugi državni ukrepi vodili le v smeri večje liberalizacije in odprtosti trgov.  

Kaj je namen: Vključitev teh klavzul v sporazum državam podpisnicam onemogoča, da bi v bodoče 

uvedle protekcionistične ukrepe in tako omejevale dostop tujih ponudnikov na njihovo tržišče.  

Trg s storitvami tako za vedno ostane na ravni trenutne dostopnosti ali se zgolj dodatno odpira.  

Kakšne so prednosti: Podjetja, ki delujejo v storitvenem sektorju, bodo lažje dostopale na tuje trge  

in poslovale v državah podpisnicah sporazuma.  

Kakšni so pomisleki: Države na podlagi teh klavzul za vedno izgubijo možnost zakonodajnega 

posredovanja v sektorjih, ki so jih prepustile liberalizaciji. V primeru, da se država čez nekaj let 

odloči za uvedbo javnega sistema (npr. zdravstveno zavarovanje), te možnosti zaradi teh klavzul ne 

bo imela, ne glede na to, če se privatni izvajalec izkaže za slabo rešitev ali pa npr. deluje v nasprotju 

z javnim interesom.  

Viri 

OECD o klavzuli standstill in ratchet 

Mednarodni sindikat javnih storitev 

 

  

http://www1.oecd.org/daf/mai/pdf/dg2/dg2953r1e.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/en_tisaresearchpaper_final_web.pdf
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Ekonomski učinki in selitev 
delovnih mest 

Zagovorniki TTIP-a in CETE navajajo, da bosta sporazuma prinesla ekonomsko rast in ustvarila nova 
delovna mesta. Podobne napovedi o rasti in novih delovnih mestih so uporabljali tudi zagovorniki 
sporazuma NAFTA, ki so ga sklenile ZDA, Kanada in Mehika pred dvajsetimi leti. Analize, ki so bile 
izdelane o dejanskih učinkih sporazuma NAFTA, kažejo, da je ekonomska rast zaradi sklenitve 
sporazuma bistveno nižja od napovedane in zanemarljiva. Na področju zaposlovanja je sporazum 
vodil v selitev in trajno izgubo delovnih mest. Analize in ocene so pokazale, da je zaradi sporazuma 
propadlo več kot 800.000 delovnih mest, sporazum pa je vodil tudi v obsežno uničevanje okolja. 

Podobne napovedi o rasti in delovnih mestih pogajalci navajajo danes, sporazum TTIP naj bi npr. 
ustvaril dodatnih 119 milijard evrov letno in štiričlansko gospodinjstvo naj bi s sporazumom 
pridobilo dodatnih 545 evrov. Česar zagovorniki pogosto ne povedo ob navajanju teh številk, je, da 
so te predvidene pod t.i. »ambicioznim scenarijem«, ki bi uspešno odpravil izredno velik del ne-
tarifnih barier in je po mnenju strokovne javnosti nedosegljiv scenarij. Dodatno je pogosto prezrt 
tudi podatek, da bi citirano rast dosegli leta 2027, v letih do takrat pa bi bili učinki na BDP minimalni. 
Kritiki zato te številke označujejo kot pretirane in nerealne ter opozarjajo tudi na metodološke 
pomanjkljivosti študije, ki je to rast napovedala.  

Kritiki so skeptični tudi do napovedi o novih delovnih mestih in opozarjajo, da bodo neto učinki 
sporazumov negativni in da bo prišlo do dejanske izgube delovnih mest. To posredno priznava tudi 
ocena vplivov, ki jo je naročila Evropska komisija, ta ugotavlja, da bi zaradi selitve delovnih mest 
lahko prišlo do »dolgotrajnih in znatnih stroškov prilaganja«. Izgubljena delovna mesta v sektorjih, 
ki bodo zaradi sporazumov propadli, bodo novo ustvarjene brezposelne silila v prekvalifikacijo in 
iskanje novih zaposlitev. Tako bo v obdobju, ko je brezposelnost v EU že na zgodovinsko visoki 
ravni, prišlo do dodatnih izgub delovnih mest. Evropska komisija to v dokumentu označuje kot 
»legitimno« zaskrbljenost in državam članicam svetuje, naj za prilagajanje uporabijo sredstva 
evropskih skladov.  

 

 

Ocena vplivov na zaposlenost ( glej poglavje 5.9.2.) 
 
Članek o (pretiranih) ekonomskih učinkih 

  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150759.pdf
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/15/us-trade-deal-with-europe-hype
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/15/us-trade-deal-with-europe-hype
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Kdo odloča 

Snovanje trgovinske politike je v pristojnosti Evropske unije in države članice ne morejo samostojno 
sklepati mednarodnih trgovinskih sporazumov. Pogajanja o sklenitvi prostotrgovinskega sporazuma 
v imenu Evropske unije vodi Evropska komisija. Pred pričetkom pogajanj Svet EU in Evropski 
parlament glasuje in Komisiji podeli mandat za pogajanja, v mandatu so opredeljene vsebine in cilji, 
ki morajo biti doseženi v pogajanjih. Ko pogajalci dosežejo dogovor in pripravijo tekst sporazuma, o 
njem glasujejo v Evropskem parlamentu in Svetu EU. Države članice lahko v omejenem obsegu 
vplivajo na vsebino sporazuma preko sodelovanja v Svetu EU, medtem ko evropski poslanci nimajo 
možnosti vsebinskih sprememb in lahko sporazum – brez možnosti vlaganja amandmajev – potrdijo 
ali zavrnejo na glasovanju. Za nekatere sporazume je potrebna tudi ratifikacija v državah članicah, ali 
je ta potrebna,pa  je odvisno od vsebine sporazumov oz. področij, ki jih sporazum naslavlja. Ali bodo 
sporazuma TTIP in CETA ratificirale tudi države članice, trenutno še ni znano. Evropska komisija – 
zaradi bojazni, da bi katera izmed držav zavrnila sporazuma – vztraja, da ratifikacija ni potrebna, 
vendar temu nasprotujejo nekatere države članice. 

Sporazume tako v veliki meri oblikujejo uradniki Evropske komisije, ki niso neposredno izvoljeni 
predstavniki, medtem ko imajo demokratično izvoljeni predstavniki (nacionalni in evropski poslanci) 
v obstoječem postopku sprejemanja sporazumov omejene možnosti. Na vsebino sporazumov imajo 
skoraj ničen vpliv in na voljo jim preostane le zavrnitev celotnega sporazuma.  

Evropska javnost postaja vse bolj zaskrbljena in nasprotovanje proti sprejemu sporazumov se krepi. 
Nedavno je bila vložena tudi Evropska državljanska pobuda zoper TTIP in CETO, a je Evropska 
komisija zavrnila registracijo pobude. V zavrnitvi je podala mnenje, da predmet pobude pravno 
gledano ni ustrezen in zato ne more biti sprejet ter registriran. Zavrnitev je naletela na ogorčenje v 
evropskih organizacijah civilne družbe, ki so že napovedale pritožbo na evropsko sodišče in 
nadaljevanja organizacije evropske peticije. Zbiranje podpisov se bo pričelo 7.10. 2014 in bo 
potekalo tudi v Sloveniji. 

 

VIRI 

Spletna stran Evropske komisije: Kako se snuje trgovinska politika EU 

Izjava za javnost ob zavrnitvi registracije Evropske državljanske pobude zoper TTIP in CETO 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/
http://stop-ttip.org/eu-commission-wants-to-wipe-out-citizens-involvement-in-ttip-and-ceta/

