
 

        TRGOVANJE S PRIHODNOSTJO 
        Sožitje ali navzkrižje prostega trga, socialne varnosti in zdravega okolja v EU? 

 

 

Informativni bilten je del projekta Trgovanje s prihodnostjo, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni  
razvoj. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje:. Gradiva izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega  
stališča Vlade Republike Slovenije.   
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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. 
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