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KORT BEGRUNDELSE 

Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er), som er handels- og udviklingspartnerskaber 

mellem landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) og Den Europæiske 

Union, har til formål at støtte handel, regional integration og gradvis integration af AVS-

landene i verdensøkonomien samt at fremme deres bæredygtige udvikling.  

Den 15. juli 2014 afsluttede EU ØPA-forhandlingerne om en aftale, der kun omfatter varer, 

med 6 ud af de 15 medlemmer af Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab (SADC): 

Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Swaziland (BLMNS) og Sydafrika. SADC-ØPA-

partnerne er en blandet gruppe, lige fra mindst udviklede lande (LDC-lande) til 

mellemindkomstlande i den øverste halvdel. EU er den største regionale handelspartner. For 

BLMNS vil ØPA'en sikre en ensartet markedsadgangsordning: told- og kvotefri adgang til 

EU. For Sydafrika vil ØPA'en erstatte de relevante bestemmelser i aftalen om handel, 

udvikling og samarbejde (TDCA) og give yderligere markedsadgang. ØPA'en giver mulighed 

for, at Angola, et LDC-land der også har deltaget i forhandlingerne, eventuelt kan tiltræde 

senere. 

SADC-ØPA'en har en række udviklingsorienterede karakteristika. Dens asymmetriske 

karakter gør det muligt for ØPA-partnerne at beskytte følsomme sektorer mod europæiske 

konkurrenter. ØPA-landene vil bevare et vist politisk råderum gennem en række 

sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte deres nationale industrier, landbrugsprodukter og 

garantere fødevaresikkerheden. Anvendelsen af landbrugseksportsubsidier er afskaffet, og der 

er ikke nogen standstill-klausul for produkter, der ikke er genstand for liberalisering. Desuden 

er oprindelsesreglerne forholdsvis fleksible, og eksportafgifter kan anvendes under særlige 

omstændigheder. Under gennemførelsen vil det dog være vigtigt at følge den faktiske 

udvikling nøje og reagere hurtigt inden for rammerne af ØPA-institutionerne, såfremt der 

opstår vanskeligheder. 

Endvidere er der bestemmelser om udviklingssamarbejde, der fokuserer på kapacitetsmæssige 

og andre handelsrelaterede områder, der vil kunne få gavn af EU's finansielle støtte. Der vil 

være behov for tilstrækkelige ressourcer til gennemførelsen af aftalen, og ud over Den 

Europæiske Udviklingsfond og "bistand til handel" har SADC-landene muligvis behov for 

yderligere ressourcer til at dække tilpasningsomkostningerne til ØPA'en, som f.eks. faldende 

indtægter. Ordføreren mener, at det er vigtigt at konkretisere idéen om en ØPA-fond, der 

forudses i aftalen, og at tidsplanen for SADC-ØPA-landenes forpligtelser til liberalisering bør 

være i overensstemmelse med tidsplanen for udviklingsbistanden. Endvidere er der behov for 

EU-støtte til finanspolitiske reformer og god regeringsførelse på skatteområdet. 

ØPA'en indeholder et kapitel om handel og bæredygtig udvikling, som bekræfter parternes 

overholdelse af internationalt anerkendte standarder og deres tilsagn om håndhævelse af 

arbejds- og miljølovgivning. Høringsproceduren for bæredygtig udvikling kan omfatte 

relevante myndigheder og interessenter. Ordføreren udtrykker bekymring over den 

begrænsede inddragelse af civilsamfundet under forhandlingerne og understreger, at 

civilsamfundets deltagelse bør fremmes kraftigt i gennemførelsesfasen.  

Desværre indeholder SADC-ØPA'en ikke en særskilt menneskerettighedsklausul, men der 

henvises til Cotonouaftalen, hvorunder parterne kan træffe "passende foranstaltninger" i 
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tilfælde af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne. I denne forbindelse er det vigtigt at 

sikre, at bestemmelserne i denne og andre ØPA'er om sammenkoblingen med 

menneskerettighederne ikke mister deres virkning ved udløbet af Cotonouaftalen i 2020. 

SADC-ØPA'en blev udformet, således at den er forenelig med Toldunionen for Det Sydlige 

Afrika (SACU). Ordføreren finder, at denne ØPA kan være en byggesten for yderligere 

regional integration, forudsat at der træffes de nødvendige opfølgende foranstaltninger, 

navnlig med hensyn til fremme af den tekniske kapacitet, f.eks. om oprindelsesregler og 

handelslettelser.  

For at kunne drage fuld nytte af de nye muligheder for markedsadgang er effektiv 

gennemførelse af afgørende betydning. Derfor vil det være meget vigtigt at sikre, at de 

planlagte strukturer og mekanismer er på plads samt at sikre åbenhed i deres funktionsmåde. 

Det vil også være vigtigt at fremme dybtgående forbindelser mellem virksomheder, navnlig 

for at støtte den afrikanske private sektor. Ordføreren gør opmærksom på, at SADC-ØPA'en 

skal overvåges effektivt, og understreger, at partnerskab med civilsamfundet er en 

nødvendighed. I denne forbindelse vil tildelingen af ressourcer være vigtig for at lette 

civilsamfundets deltagelse i overvågningsprocessen. Navnlig vil det være afgørende at 

overvåge ØPA'ens bidrag til bæredygtig og fair handel og i sidste ende til bæredygtig 

udvikling og fattigdomsbekæmpelse. 

Desuden opfordrer ordføreren Det Fælles Råd til at fremlægge fremskridtsrapporter, som bør 

drøftes i Europa-Parlamentet, i de afrikanske parlamenter og i Den Blandede Parlamentariske 

Forsamling AVS-EU med henblik på at evaluere dette partnerskabs bidrag til bæredygtig 

udvikling. 

Sluttelig mener ordføreren, at den indbyggede fleksibilitet og sikkerhed, som aftalen giver, 

navnlig med hensyn til handel og bæredygtig udvikling, kan bidrage til at nå frem til en 

gensidigt fordelagtig aftale, der arbejder hen imod udvikling og dermed garanterer 

udviklingsvenlig politikkohærens, forudsat at der sikres en effektiv gennemførelse og 

overvågning. 

****** 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 

udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske 

Unions vegne af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens 

medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side godkendes. 
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