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КРАТКА ОБОСНОВКА

Търговските отношение и сътрудничеството за развитите между Южна Африка и 
Европейският съюз са уредени със Споразумението за търговия, развитие и 
сътрудничество (СТРС), подписано през октомври 1999 г. СТРС беше частично 
приложено през 2000 г., а пълното му прилагане започна през май 2004 г. преди 
създаването на комисията по международна търговия.

Съответно първоначалното СТРС с Южна Африка беше от компетентността на 
комисията по развитие. По време на последния законодателен мандат комисията по 
развитие отговаряше за докладите относно два допълнителни протокола, които бяха 
необходими поради присъединяването на нови държави-членки.

СТРС е обширно споразумение, с което се установява „зона на свободна търговия“. В 
него се уреждат предимно въпроси, свързани с движението на стоки, но се съдържат и 
разпоредби относно предоставянето на услуги и инвестициите, както и други въпроси 
като обществени поръчки, политика в областта на конкуренцията и права върху 
интелектуална собственост. Търговските разпоредби са допълнени с обширен пакет за 
помощ за развитие. 

Целта на СТРС е да осигури по-добър достъп на Южна Африка до пазара на ЕС и 
достъп на Съюза до южноафриканския пазар. В края на преходния период на СТРС, 
около 95% от южноафриканския износ за ЕС ще бъде изцяло либерализиран, докато 
повечето от останалите продукти ще се ползват от благоприятни тарифни преференции 
съгласно ОСП. 

Някои продукти са изключени от СТРС, а други са само частично либерализирани като 
целта е да се защитят уязвими сектори и на двете страни. За ЕС това са предимно 
селскостопанските продукти, докато при Южна Африка по същество става дума за 
промишлени продукти и по-специално продукти за моторни превозни средства и някои 
продукти от промишления сектор за производството на текстил и облекло. 

Споразумението определя подробен набор от правила за произход и съдържа 
двустранна предпазна клауза за продукти, които е установено, че причиняват или 
заплашват да предизвикат сериозни вреди на промишлеността на другата страна по 
договора. 

СТРС включва разпоредби, чиято цел е да се избегнат антиконкурентни практики, и 
признава необходимостта да се осигури подходяща защита на правата върху 
интелектуална собственост.  Още повече че СТРС предвижда тясно сътрудничество в 
широк спектър от области, свързани с търговията, включително митническите услуги, 
свободното движение на услуги и капитали и хармонизиране на правила и стандарти. 

От влизането в сила на СТРС търговията на ЕС със стоки с Южна Африка бележи 
трайно увеличение. ЕС е най-важният търговски партньор на Южна Африка:през 2009 
г. за ЕС е предназначен 34% от целия износ на Южна Африка, а Съюзът е източникът 
на 35% от целия внос на Южна Африка. Въпреки световната икономическа криза през 
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същата тази година, размерът на износа на Южна Африка за ЕС възлиза на 14,96 
милиарда евро, а вносът на Южна Африка от ЕС достига 16,1 милиард евро.

В СТРС е предвидена и процедура за извършване на преглед на споразумението. В 
съответствие с членове 18 и 103 от СТРС, които призовават за преглед на 
споразумението в рамките на пет години след влизането му в сила, през 2004 г. беше 
извършен средносрочен преглед, след който страните решиха да преразгледат 
разпоредбите на споразумението.

На заседанието си на 7 ноември 2005 г. Съвместният съвет за сътрудничество установи 
общите насоки за бъдещото преразглеждане на СТРС, включващо по-нататъшно 
либерализиране на търговията, малки изменения в дела за сътрудничество за развитие, 
осъвременяване на текста на няколко разпоредби относно икономическото 
сътрудничество и сътрудничеството в други области и добавянето на нови разпоредби 
по въпроси като тероризма, Международния наказателен съд, оръжията за масово 
унищожаване, наемните войници и малките оръжия.

Изменението не съдържа важни аспекти, свързани с търговията, тъй като 
преразглеждането на разпоредбите за търговията и свързаните с търговията въпроси 
беше спряно в очакване на изхода от преговорите по Споразумението за икономическо 
партньорство.

Докладчикът би желал да подчертае важността на отношенията между Южна Африка и 
ЕС и последствията за Южна Африка, ако преразгледаното СТРС не бъде 
ратифицирано или ако ратифицирането се забави.

Всъщност СТРС е много полезно за Южна Африка. Южна Африка и ЕС се ангажираха 
със Стратегическо партньорство през 2007 г., което е политически план, придружаващ 
СТРС.

В различни сектори като например наука и технологии, бяха създадени успешни 
форуми за сътрудничество на равнище висши служители, с целта да се прилагат и 
други форуми в допълнителни сектори като митническото сътрудничество и 
образованието.

Докладчикът насърчава Южна Африка, за да може да осигурява основни лекарствени 
продукти на достъпни цени, да се възползва от залегналите в Споразумението 
„ТРИПС“ възможности за гъвкавост като задължителните лицензии и механизмът, 
предвиден в член 30 от същото споразумение, и настоява ЕС да не договаря 
допълнителни фармакологични разпоредби извън Споразумението „ТРИПС“, които 
засягат общественото здраве и достъпа до лекарствени продукти, като например 
изключителност на данните, удължаване на действието на патентите и ограничаване на 
основанията за предоставяне на задължителните лицензии.

ЕС е важен стратегически и търговски партньор на Южна Африка като приблизително 
една трета от търговията на Южна Африка е с ЕС . Южна Африка понастоящем също 
така е един от едва деветте (включително Бразилия, Индия и Китай) стратегически 
партньори на ЕС и единствената африканска държава към момента, която е подписала 
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Споразумение за стратегическо партньорство с ЕС. 

Докладчикът би желал също така да подчертае, че няма нищо, което да се счита за 
източник на противоречия, в преразгледаните части на СТРС, което би оправдало 
отлагане на ратифицирането.

Южна Африка също така ще бъде изправена пред различни разходи, свързани с 
пропуснати възможности, ако споразумението не бъде ратифицирано или ако 
ратифицирането се отложи за неопределен период от време. Не само че отлагането 
може да наруши настоящото сътрудничество между Южна Африка и ЕС, но ако 
изменението изобщо не бъде ратифицирано може да се стигне до загуба на 
потенциално по-ползотворно и по-задълбочено сътрудничество между двамата 
партньори.

******

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по развитие да 
предложи на Парламента да даде своето одобрение.


