
 

 

 

Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (TTIP) 

 

Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo oz. TTIP (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership) je trgovinski sporazum, ki je v fazi pogajanj med Evropsko unijo in 

Združenimi državami Amerike. Cilj pogajanj je odprava trgovinskih ovir (carin, predpisov, 

omejitev naložb, ipd.) v številnih gospodarskih sektorjih, s čimer naj bi se olajšal pretok blaga 

in storitev med EU in ZDA. 

 

Sporazum je sestavljen iz treh delov: dostopnost trgov; regulatorna vprašanja in necarinske 

ovire; ter pravila. Dostopnost trgov pomeni liberalizacija trgovine z blagom katera vključuje 

odpravo carin, kvot ter dostop do trga javnih naročil in na drugi strani po potrebi uporaba 

trgovinske zaščite za investicije. Regulatorna vprašanja in necarinske ovire se nanašajo na 

usklajevanje zakonodaje in ostalih normativov. Namen tega poglavja je odprava različnih 

carin ter uvedba sektorskih določb, v katerih so izpostavljeni različni segmenti gospodarstva; 

kot so avtomobilski, kemični, farmacevtski sektor, sektor medicinskih pripomočkov, 

kozmetični sektor, pesticidi, tekstil, informacijsko-komunikacijske tehnologije, finančne 

storitve, sektor strojev in elektronskih naprav. Pravila bi urejala področja intelektualne 

lastnine, varstva konkurence, trgovine in trajnostnega razvoja, energije in surovin, malih in 

srednjih podjetjih, gibanja kapitalskih tokov in plačilih, transparentnosti, institucionalne 

določbe ter reševanje sporov. 

 

Sporazum povzroča polemike glede svoje smotrnosti in dejanskega namena. Različne 

interesne skupine, nevladne organizacije, gibanja, politične stranke na nacionalni in 

nadnacionalni ravni zagovarjajo in nasprotujejo vsebini pogajanj in načinu pogajanj. V vseh 

primerih gre za zaščito gospodarskega interesa Evropske Unije ter zaščito interesov 

posameznih članic. Najbolj pomembna vprašanja se seveda nanašajo na zaščito socialnih 

pravic delavcev, kvaliteto in varnost hrane, zaščito okolja in zdravja ljudi, privatizacijo 

javnega in upravljanje z vodnimi viri. Poleg vsebinskih problematik se del polemik nanaša 

tudi na stopnjo demokratičnosti procesov pogajanj in sprejemanja odločitev v okviru 

pristojnih organov in institucij.    

 



 

 

 

Več informacij o TTIP lahko najdete na:  

 

- Uradna stran Evropske Unije o TTIP: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/ 

 

- Vsebina TTIP 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/contents/#_market-access 

 

- Evropska unija – dokumentacija TTIP 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-

events/index_en.htm#_documents 

 

- Fundacija Rose Luxemburg: 

http://rosalux-europa.info/userfiles/file/TTIP_SI.pdf 

 

- Uradna stran Združenih držav Amerike o TTIP:  

http://useu.usmission.gov/ttip.html 

 

- Ekonomska analiza vpliva TTIP na slovensko gospodarstvo: 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2015/TTIP/TTIP_Analiza__1_.pdf 

 

- TTIP na kratko 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2015/TTIP/ttip_na_kratko.pdf 
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