
 

  
 
 
 
 
Približne 90% svetového dopytu bude v najbližších rokoch vznikať mimo EÚ. Otvorenie nových trhových 
príležitostí pre európske spoločnosti prostredníctvom dohôd o voľnom obchode je preto jednou z kľúčových 
priorít EÚ. Ak by sa všetky prebiehajúce rokovania uzatvorili už zajtra, ich výsledkom by bol nárast HDP EÚ 
o 2,2%, teda o sumu 275 miliárd eur, čo by pre hospodárstvo EÚ malo podobný efekt ako pristúpenie 
krajiny s veľkosťou Rakúska či Dánska. Zároveň sa očakáva, že vďaka týmto dohodám by mohlo dôjsť k 
vytvoreniu 2,2 milióna nových pracovných miest, čo predstavuje 1% všetkých pracovných miest v EÚ. 
 
 
Prehľad najdôležitejších prebiehajúcich a budúcich rokovaní o voľnom obchode 
 
Spojené štáty americké 
 
Prvé kolo rokovaní o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) sa konalo vo 
Washingtone medzi 8. a 12. júlom 2013. Vyjednávači oboch strán si v rámci prvého kola rokovaní stanovili 
postupy a ciele pre dvadsať oblastí, ktoré TTIP pokrýva, vrátane oblastí súvisiacich s clami a technickými 
normami pre tovar vyrobený na oboch stranách Atlantiku. Rozhovory boli založené na dôkladnom 
preskúmaní postojov zúčastnených strán a postupovali podľa rokovacieho poriadku, ktorý Európskej 
komisii určili členské štáty. Počas prvého kola rokovaní vyjednávači identifikovali oblasti konvergencie 
naprieč rôznymi témami a v divergentných oblastiach začali skúmať možnosti ako rozdiely preklenúť. Druhé 
kolo rokovaní sa uskutoční v októbri 2013 v Bruseli. 
 
Iniciatíva  na uzavretie transatlantickej dohody vychádza z odporúčaní pracovnej skupiny EÚ-USA pre 
zamestnanosť a rast, ktorá od konca roka 2011vedie rokovania o budúcnosti vzťahov EÚ-USA. Podľa 
nezávislej štúdie Centra pre výskum hospodárskej politiky (CEPR) so sídlom v Londýne, by transatlantické 
obchodné a investičné partnerstvo mohlo v prípade úplnej implementácie priniesť EÚ ekonomický prínos vo 
výške 119 miliárd eur ročne, čo by pre štvorčlennú rodinu v EÚ znamenalo každoročný priemerný nárast ich 
disponibilného príjmu o 545 eur. 
 
Japonsko 
 
EÚ a Japonsko začali rokovania o dohode o voľnom obchode v apríli 2013 a doteraz v rámci tejto iniciatívy 
prebehli dve kolá rozhovorov. Počas druhého kola rokovaní, ktoré prebehlo v poslednom júnovom týždni, sa 
štrnásť pracovných skupín zameralo na rokovanie o záležitostiach týkajúcich sa obchodu s tovarom, 
službami, investíciami, hospodárskou súťažou ako aj na rokovanie o téme verejného obstarávania a trvalo 
udržateľného rozvoja. Ďalšie kolo rokovaní sa uskutoční v Bruseli v dňoch 21. až 25.októbra 2013. 
 
Japonsko je po Číne druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v Ázii. Dohoda o voľnom obchode by 
mohla zvýšiť HDP EÚ o 0,6% a o tretinu zvýšiť vývoz EÚ do Japonska. Podľa očakávaní by v dôsledku tejto 
dohody malo v EÚ vzniknúť 400 tisíc nových pracovných miest. 
 
Komisia si je vedomá obáv niektorých členských štátov a priemyselných odvetví, najmä pokiaľ ide o oblasť 
netarifných prekážok v Japonsku. To je aj dôvod, pre ktorý sa Komisia s Japonskom ešte pred zahájením 
rokovaní dohodla na možnosti po roku z jednaní vycúvať ak Japonsko nepreukáže, že pracuje na odstránení 
niektorých netarifných prekážok. 

Prehľad najdôležitejších bilaterálnych obchodných dohôd EÚ    

Brusel, august 2013      

 



 

 
 
Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 
 
EÚ v súčasnej dobe rokuje so štyrmi krajinami regiónu ASEAN. Rokovania o dohode o voľnom obchode so 
Singapurom, ktoré začali v roku 2010, boli úspešne uzavreté v decembri minulého roka, ale rokovania o 
ochrane investícií, ktoré začali až po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti a ktoré EÚ dávajú v tejto 
oblasti nové právomoci, stále prebiehajú. Rokovania o dohode o voľnom obchode pokračujú aj s Malajziu a 
Vietnamom. Thajsko začalo bilaterálne rokovania s EÚ až v marci tohto roku a druhé kolo rozhovorov je 
naplánované v septembri 2013 v Bangkoku. 
 
EÚ zostáva otvorená novým rokovaniam s ďalšími partnermi ASEAN a dúfa, že jedného dňa dôjde k 
začleneniu týchto dohôd do globálnej medziregionálnej obchodnej dohody. Ako celok predstavuje ASEAN 5. 
najväčšieho obchodného partnera EÚ s objemom obchodu s tovarom a službami vo výške 212,8 miliárd eur. 
EÚ je zďaleka najväčším investorom v krajinách ASEAN. V rokoch 2009-2011 bol podiel EÚ na priamych 
zahraničných investíciách v krajinách ASEAN v priemere 17,1%. 
 
Južné Stredomorie  
 
EÚ doteraz uzatvorila dve kolá rokovaní o dohode o voľnom obchode (DCFTA) s Marokom. Dohoda by mala 
posilniť obchodné vzťahy EÚ s Marokom, pričom by mala vychádzať z existujúcich dohôd, vrátane 
Asociačnej dohody z roku 2000 a Dohody o poľnohospodárskych produktoch, spracovaných 
poľnohospodárskych produktoch a rybolove z roku 2012. Maroko je prvou stredomorskou krajinou 
rokujúcou o komplexnej obchodnej dohode s EÚ. Komisia má mandát na začatie podobných rokovaní s 
Tuniskom, Egyptom a Jordánskom. 
 
Kanada  
 
Rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA) sa začali v máji 2009 a momentálne vstúpili 
do svojej záverečnej etapy. Kanada je pre EÚ jedenástym najdôležitejším obchodným partnerom, zatiaľ čo 
EÚ je pre Kanadu po Spojených štátoch druhým najväčším obchodným partnerom. Hodnota vzájomného 
obchodu medzi EÚ a Kanadou v roku 2012 predstavovala 61,7 miliárd eur. Ekonomické štúdie vydané 
Európskou úniou a Kanadou ešte pred začatím rokovaní ukázali, že všeobecná obchodná dohoda by mohla 
zvýšiť ich vzájomný obchod o ďalších 25,7 miliárd eur. 
 
India 
 
Od začiatku rokovaní v roku 2007 sa dosiahol značný pokrok, pričom zostáva už len dojednať končenú 
podobu dohody. India predstavuje narastúci trh s viac ako 1 miliardou obyvateľov a je významným 
obchodným partnerom EÚ ako rozvíjajúcou sa globálnou ekonomickou mocnosťou. 
 
Spoločný trh juhu (MERCOSUR) 
 
Na obchodnom stretnutí ministrov EÚ – MERCOSUR, ktoré sa konalo 26. januára 2013 v Santiagu, sa EÚ a 
MERCOSUR dohodli na výmene návrhov ciel a kvót najneskôr v poslednom štvrťroku 2013. Doterajších 
deväť kôl rokovaní medzi EÚ a MERCOSUROM bolo zameraných viac na obchodné pravidlá, ktoré s 
otázkou priameho prístupu na trh nesúvisia. 
 
 
 
 



 

 
Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) 
 
Rokovania o dohode o voľnom obchode boli v roku 2008 Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive 
pozastavené. Neoficiálne stretnutia medzi vyjednávačmi naďalej pokračujú. 
 
Krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria (ACP) 
 
Dohody o hospodárskom partnerstve (EPA) sú dohody o obchodnej a rozvojovej spolupráci medzi EÚ a 
africkými, karibskými a tichomorskými krajinami (ACP), na základe Dohody z Cotonou (2000). Cieľom je 
konsolidovať voľný prístup výrobkov z partnerských krajín ACP na trh EÚ a podporovať rozvoj obchodu a 
investícií. 
 
EPA rokovania začali v roku 2002 a doteraz boli uzavreté dohody s tromi regiónmi: s Karibikom 
(CARIFORUM), Tichomorím (jediná krajina, ktorá sa v súčasnej dobe na dohode podieľa je Papua-Nová 
Guinea), a Východnou a južnou Afrikou (ESA - Zimbabwe, Maurícius, Madagaskar, Seychely). Rokovania 
s Východoafrickým spoločenstvom (EAC) a Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom (SADC) sú v 
rozhodujúcej fáze. Pokrok ďalšej časti subsaharskej Afriky je nerovnomerný. 
 
Európsky komisár pre obchod Karel De Gucht navštívil v dňoch 15. až 19. júla 2013, štyri africké krajiny: 
Keňu (časť EAC) a Namíbiu, Botswanu a Juhoafrickú republiku (členovia SADC). Túto príležitosti využil na 
diskusiu o spôsoboch ako posilniť obchodné a investičné vzťahy s africkými regiónmi, najmä 
prostredníctvom všeobecného obchodu a rozvojových partnerstiev. 
 
EÚ má  v súčasnosti rozbehnutých jedenásť obchodných rokovaní a niekoľko ďalších obchodných a 
rozvojových rokovaní (EPAs) pokračuje. 
 
 
Dokončené dohody o voľnom obchode, ktoré ešte nevstúpili do platnosti 
 
Východné partnerstvo 
 
EÚ nedávno uzavrela dohodu o voľnom obchode (DCFTA) s Moldavskom, Arménskom a Gruzínskom, ktorá 
je súčasťou Asociačných dohôd týchto troch krajín. Oficiálne parafovanie Asociačných dohôd je plánované 
na summite Východného partnerstva dňa 29. novembra 2013 vo Vilniuse. 
 
EÚ je hlavným obchodným partnerom každej z týchto troch krajín. V roku 2011 predstavoval obchod s EÚ 
viac ako 50% celkových obchodných tokov Moldavska, 32% celkového obchodu Arménska a 26% Gruzínska. 
Dohoda o voľnom obchode (DCFTA) zabezpečí výrazne lepší vzájomný prístup k tovarom a službám medzi 
EÚ a jej východnými susedmi. Taktiež má predpoklad na zabezpečenie otvoreného stabilného a 
predvídateľného právneho prostredia v prospech obchodníkov a spotrebiteľov v Moldavsku, Arménsku, 
Gruzínsku a EÚ. 
 
Ukrajina 
 
EÚ a Ukrajina uzavreli rokovania o voľnom obchode (DCFTA) v decembri 2011. Dňa 15. mája 2013 Komisia 
prijala návrh rozhodnutia Rady na podpis a predbežnú aplikáciu Asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou, 
vrátane časti, venujúcej sa obchodu. Po splnení politických podmienok bude ďalším krokom podpis dohody 
Radou. 
 
 



 

 
 
Singapur 
 
Rokovania o dohode o voľnom obchode (FTA) medzi Európskou úniou a Singapurom boli uzatvorené dňa 
16. decembra 2012. Po dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou, predstavuje táto dohoda druhú 
najambicióznejšiu dohodou s kľúčovým ázijským obchodným partnerom, a prvú, ktorú EÚ uzavrela s 
členskou krajinou Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). V prípade úplnej implementácie 
dohody sa otvoria trhy v rade odvetví, vrátane bankovníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb. 
Dohoda teraz čaká na schválenie politickými orgánmi EÚ a Singapuru. Návrh finálnej zmluvy by mal byť 
známy v lete 2013. Procedúry, ktoré predchádzajú nadobudnutiu platnosti dohody by mali byť dokončené 
na jeseň 2014. Singapur je najväčším obchodným partnerom EÚ v juhovýchodnej Ázii. Obchod s tovarom a 
službami medzi EÚ a Singapurom vzrástol v rokoch 2009 a 2011 o zhruba 40%. 
 
Stredná Amerika (Kostarika, Salvádor a Guatemala) 
 
Asociačné dohody medzi Európskou úniou a Strednou Amerikou boli schválené Európskym parlamentom 
dňa 11. decembra 2012 a s účinnosťou od 1. augusta 2013 sa aplikujú na vzťahy EÚ s Hondurasom, 
Nikaraguou a Panamou. Interné procedúry nevyhnutné na implementáciu dohôd v ostatných troch 
krajinách regiónu - Kostarike, Salvádore a Guatemale – stále prebiehajú a ich dokončenie sa očakáva v 
blízkej budúcnosti. 
 
Ako náhle dôjde k dokončeniu interných procedúr, dôjde na základe tejto dohody na oboch stranách k 
otvoreniu trhov, čo pomôže vytvoriť stabilné podnikateľské a investičné prostredie a podporiť integráciu 
medzi EÚ a celou Strednou Amerikou. Dohoda je tiež určená na posilnenie hospodárskej integrácie medzi 
členmi stredoamerického regiónu. 
 
Okrem toho do tejto kategórie spadá aj päť dohôd o hospodárskom partnerstve s africkými, karibskými a 
tichomorskými štátmi, ktoré boli dohodnuté, ale zatiaľ nenadobudli platnosť. Jedná sa o dohody s Pobrežím 
Slonoviny, Kamerunom a Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom, Ghanou a Východoafrickým 
spoločenstvom. 
 
EÚ dokončila rokovania o jedenástich obchodných dohodách, ktoré ešte nenadobudli platnosť. 
 
 
Očakávané rokovania 
 
Dohoda s Čínou o ochrane investícií  
 
Dňa 23. mája 2013 požiadala Európska komisia členské štáty EÚ o splnomocnenie na začatie rokovaní 
s Čínou v oblasti ochrany investícií. Ešte predtým, počas 14. summitu EÚ – Čína, ktorý sa uskutočnil vo 
februári 2012, vyjadrili obidve strany vzájomným stretnutím záujem zúčastniť sa týchto rokovaní. Návrh 
rokovacích smerníc pre európsko-čínske investičné rokovania v súčasnosti posudzuje Rada, ktorej súhlas je 
potrebný na to, aby mohla Európska komisia začať oficiálne rokovania. Ide vôbec o prvý návrh na 
samostatné investičné dohody od kedy sa priame zahraničné investície podľa Lisabonskej zmluvy 
(december 2009) stali výlučnou právomocou EÚ. Uzavretie dohody o investíciách medzi EÚ a Čínou by 
viedlo k zefektívneniu existujúcich bilaterálnych dohôd o ochrane investícií medzi Čínou a väčšinou 
členských štátov EÚ a k ich zjednoteniu do jedného uceleného textu. 
 
 
 



 

 
 
Schválené dohody o voľnom obchode  
 
Kolumbia a Peru  
 
Dohoda o voľnom obchode s členskými štátmi andského regiónu, Kolumbiou a Peru, sa v prípade Peru 
dočasne uplatňuje od 1. marca 2013 a v prípade Kolumbie od 1. augusta o 2013. EÚ je po Spojených štátoch 
druhým najväčším obchodným partnerom andského regiónu. Očakáva sa, že po plnej implementácii bude 
mať dohoda s oboma Andskými krajinami za následok celkové  úspory na tarifách v hodnote viac ako 500 
miliónov eur ročne pre obidve zmluvné strany. Od lepších a stabilnejších podmienok obchodu sa očakáva 
lepšia podpora obchodu a investícií medzi oboma regiónmi. Cieľom dohody medzi EÚ, Kolumbiou a Peru je 
takisto posilnenie regionálnej integrácie, preto je možnosť pristúpiť k partnerstvu stále otvorená aj pre 
ďalšie krajiny Andského spoločenstva – Bolíviu a Ekvádor.  
 
Stredná Amerika (Honduras, Nikaragua a Panama) 
 
Obchodné ustanovenia Asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Strednou Amerikou vstúpili v prípade 
Hondurasu, Nikarague a Panamy do platnosti dňa 1. augusta 2013. Dohoda predstavuje dôležitý odrazový 
mostík vo vzájomných vzťahoch medzi EÚ a  troma krajinami, ktorá takisto dláždi cestu k užšej integrácii 
medzi Európskou úniou a celou Strednou Amerikou. EÚ je druhým najväčším obchodným partnerom 
Strednej Ameriky. Celkové obchodné toky predstavovali v roku 2012 14 miliárd eur, ktoré zahŕňali 1,4 
miliárd eur z obchodu s Hondurasom, 1,2 miliárd eur z obchodu s Panamou a 0,4 miliardy eur v prípade 
Nikarague. Výhody dohody by mali byť konkrétne badateľné na ekonomike Strednej Ameriky, kde sa po 
aplikovaní dohody na celý región očakáva jej rast o viac ako dve a pol miliardy eur ročne. 
 
Južná Kórea 
 
Táto dohoda je prvou z novej generácie dohôd o voľnom obchode, ktoré zašli ďalej ako kedykoľvek predtým 
v odstránení prekážok obchodu s cieľom uľahčiť európskym a kórejským spoločnostiam spoločné 
podnikanie. Počas prvých dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti dohody sa výrazne zvýšil európsky export  
a prvýkrát po 15 rokoch dosiahla EÚ prebytok obchodnej bilancie s Kóreou. Export EÚ do Južnej Kórei sa 
zvýšil o 16,2% z 32,5 miliárd eur v roku 2011 na 37,8 miliárd eur v roku 2012. 
 
Mexiko 
 
Od nadobudnutia účinnosti komplexnej dohody o voľnom obchode v októbri 2000 sa celkový vzájomný 
obchod viac než zdvojnásobil z 21,7 miliárd eur v roku 2000 na 47, 1 miliárd eur v roku 2012. Počas svojej 
nedávnej návštevy Mexika v novembri 2012 vyzval Karl de Gucht, EÚ komisár pre obchod, na úpravu 
aktuálnej dohody o voľnom obchode.  
 
Juhoafrická republika 
 
Juhoafrická republika (JAR) je najväčším obchodným partnerom EÚ v Afrike. Dohoda o obchode, rozvoji 
a spolupráci, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2000, založila zónu voľného obchodu, ktorá pokrýva viac 
ako 90 % bilaterálneho obchodu medzi EÚ a JAR. Plán liberalizácie bol dokončený v roku 2012. JAR je 
v súčasnosti zapojená do ďalších rokovaní s EÚ v rámci Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC). 
 
 
 
 



 

 
Čile 
 
EÚ a Čile uzavreli asociačnú dohodu v roku 2002, ktorá zahŕňala aj komplexnú dohodu o voľnom obchode, 
ktorá vstúpila do platnosti vo februári 2003. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Čile je široká 
a komplexná a zahŕňa všetky oblasti vzájomných obchodných vzťahov. Pre Čile je EÚ druhým najväčším 
zdrojom importov hneď po USA. EÚ predstavuje pre Čile tretí najväčší exportný trh po nedávnom vzostupe 
Číny ako dôležitého vývozného trhu EÚ.  
 
Na čele týchto „klasických“ dohôd o voľnom obchode sú dohody o voľnom obchode, ktoré sú základnou 
súčasťou mnohých asociačných dohôd ako aj dohôd o colnej únii (Andorra, San Marino, Turecko). Preto má 
EÚ tiež platné dohody o voľnom obchode s radom krajín a území nachádzajúcich v Európe (Faerské ostrovy, 
Nórsko, Island, Švajčiarsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Albánsko, Čierna Hora, Bosna a 
Hercegovina, Srbsko) a v Južnom Stredomorí (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, 
Palestínska samospráva, Sýria, Tunisko) a tri dohody s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami 
(Karibik, Tichomorie a Východná a Južná Afrika). 
 
EÚ má preto v súčasnosti platných 29 dohôd o voľnom obchode, ktoré však nezahŕňajú Sýriu.  

 


