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KORT BEGRUNDELSE

Sydafrikas handelsforbindelser og udviklingssamarbejde med Den Europæiske Union styres 
af Aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets 
medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side (TDCA), 
som blev undertegnet i oktober 1999. TDCA blev delvist gennemført i 2000 og fuldt 
gennemført i maj 2004, inden Udvalget om International Handel blev oprettet.

Derfor hørte den oprindelige TDCA under DEVE-Udvalgets kompetence. Under den forrige 
valgperiode var DEVE-Udvalget ansvarligt for betænkningerne om to tillægsprotokoller, der 
hidrørte fra de nye medlemsstaters tiltrædelse.

TDCA er en omfattende aftale, der etablerer et frihandelsområde. Den handler primært om 
varebevægelser, men der er også bestemmelser vedrørende tjenesteydelser og investeringer 
samt andre emner såsom offentlige indkøb, konkurrencepolitik og immateriel ejendom. 
Handelsbestemmelserne suppleres af en omfattende tranche til udviklingsbistand. 

TDCA sigter mod at sikre bedre markedsadgang til EU for Sydafrika og adgang til det 
sydafrikanske marked for EU. Ved udgangen af TDCA’s overgangsperiode vil ca. 95 % af 
den sydafrikanske eksport til EU være fuldt ud liberaliseret, mens hovedparten af de 
resterende varer nyder godt af fordelagtige toldpræferencer under Fællesskabets generelle 
toldpræferenceordning (GSP).

Med henblik på at beskytte begge parters sårbare sektorer er visse varer udelukket fra TDCA, 
og andre er kun delvist liberaliseret. For EU’s vedkommende drejer det sig primært om 
landbrugsvarer, mens det for Sydafrikas vedkommende primært er industrivarer, særlig visse 
motorkøretøjsvarer og visse tekstil- og beklædningsgenstande. 

Aftalen opstiller et detaljeret sæt oprindelsesregler og indeholder en bilateral 
beskyttelsesklausul mod varer, der viser sig at true eller forvolde alvorlig skade på den anden 
aftaleparts industri.

TDCA indeholder bestemmelser rettet mod at undgå konkurrencebegrænsende 
fremgangsmåder og anerkender behovet for at yde tilstrækkelig beskyttelse af immateriel 
ejendom. Desuden åbner TDCA mulighed for nært samarbejde på en lang række områder i 
forbindelse med handel, herunder på toldområdet, for så vidt angår den frie bevægelighed for 
tjenesteydelser og kapital, og harmonisering af regler og standarder.

Siden TDCA’s ikrafttræden er EU’s varehandel med Sydafrika steget støt. EU er Sydafrikas 
vigtigste handelspartner: I 2009 var EU bestemmelsesstedet for omkring 34 % af den samlede 
sydafrikanske eksport og oprindelsessted for omkring 35 % af den samlede sydafrikanske 
import.

Til trods for den globale økonomiske krise samme år beløb værdien af den sydafrikanske 
eksport til EU sig til 14,96 mia. EUR og værdien af den sydafrikanske import fra EU var 16,1 
mia. EUR.
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Der er indlagt en revisionsproces i TDCA. I henhold til artikel 18 og 103 i TDCA, som 
fastsætter, at aftalen skal revideres inden fem år efter dens ikrafttræden, blev der foretaget en 
midtvejsevaluering i 2004, i henhold til hvilken parterne besluttede at revidere aftalens 
bestemmelser.

I 2005 udstak det fælles samarbejdsråd hovedlinjerne for den efterfølgende revision af TDCA, 
som omfattede en yderligere handelsliberalisering, mindre tilpasninger af afsnittet om 
udviklingssamarbejde, en ajourføring af ordlyden af en række bestemmelser om økonomisk 
samarbejde og samarbejde inden for andre områder og tilføjelse af nye bestemmelser om 
emner såsom terrorisme, Den Internationale Straffedomstol, masseødelæggelsesvåben, 
lejesoldater og håndskydevåben. 

Ændringen omfatter ikke væsentlige handelsrelaterede aspekter, idet revisionen af 
bestemmelserne om handel og handelsrelaterede emner blev suspenderet i afventning af 
resultatet af forhandlingerne om den økonomiske partnerskabsaftale.

Ordføreren vil gerne understrege betydningen af forholdet mellem Sydafrika og EU og 
konsekvenserne for Sydafrika, hvis den reviderede TDCA ikke bliver ratificeret, eller hvis 
ratifikationerne forsinkes.

TDCA er faktisk yderst gavnlig for Sydafrika. Sydafrika og EU indgik et strategisk 
partnerskab i 2007, som er en politisk plan, der skal ledsage TDCA. 

Der er etableret velfungerende samarbejdsfora på højt niveau i forskellige sektorer såsom 
videnskab og teknologi med sigte på at gennemføre yderligere fora i andre sektorer, som 
f.eks. toldsamarbejde og uddannelse. 

Ordføreren tilskynder Sydafrika til at gøre brug af den såkaldte fleksibilitet, der er indbygget i 
TRIPS-aftalen for at kunne levere livsvigtige lægemidler til overkommelige priser, såsom 
obligatoriske licenser og den mekanisme, der er fastsat i aftalens artikel 30, og insisterer på, at 
EU ikke bør forhandle om lægemiddelrelaterede TRIPS-plus-bestemmelser, der vedrører 
folkesundheden og adgangen til lægemidler, som f.eks. dataeneret, patentudvidelser og -
begrænsninger på grund af obligatoriske licenser.

EU er en vigtig strategisk partner og handelspartner for Sydafrika, idet ca. en tredjedel af 
Sydafrikas handel er med EU. Sydafrika er aktuelt også en af EU’s blot ni strategiske partnere 
(inklusive Brasilien, Indien og Kina) og den eneste afrikanske stat, som til dato har 
undertegnet en strategisk partnerskabsaftale med EU. 

Ordføreren vil også gerne understrege, at der ikke er noget i de reviderede dele af TDCA, der 
kan anses for kontroversielt og dermed kan retfærdiggøre en udsættelse af ratifikationen.

Sydafrika kan desuden imødese forskellige offeromkostninger, hvis ratifikationen ikke 
gennemføres eller udsættes på ubestemt tid. Ikke alene kan udsættelsen give problemer for det 
nuværende samarbejde mellem Sydafrika og EU, en helt manglende ratifikation af ændringen 
kan føre til, at et potentielt mere gavnligt og udbygget samarbejde mellem de to partnere går 
tabt.
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******

Udvalget om International Handel opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at henstille til Parlamentet at afgive samstemmende udtalelse.


