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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι σχέσεις της Ν. Αφρικής με την ΕΕ στους τομείς του εμπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας 
διέπονται από την ΣΕΑΣ που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 1999. Η ΣΕΑΣ εφαρμόστηκε εν 
μέρει το 2000 και πλήρως το Μάιο του 2004, πριν από τη συγκρότηση της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου.

Ως εκ τούτου, η αρχική ΣΕΑΣ ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάπτυξης Κατά 
την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο η επιτροπή αυτή ήταν υπεύθυνη για τις εκθέσεις σε 
δύο ακόμη πρωτόκολλα συνεπεία της προσχώρησης των νέων κρατών μελών.

Η ΣΕΑΣ είναι μια ολοκληρωμένη συμφωνία που καθορίζει μια "ζώνη ελευθέρου εμπορίου". 
Ασχολείται ως επί το πλείστον με τη διακίνηση αγαθών, περιέχει όμως και διατάξεις σχετικά 
με τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις καθώς και με άλλα θέματα όπως οι δημόσιες προμήθειες, 
η πολιτική ανταγωνισμού και η πνευματική ιδιοκτησία. Οι διατάξεις για το εμπόριο 
συμπληρώνονται από έναν περιεκτικό φάκελο αναπτυξιακής βοηθείας.

Στόχος της ΣΕΑΣ είναι η εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης της Ν. Αφρικής στην αγορά της 
ΕΕ και το αντίστροφο. Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου της ΣΕΑΣ, το 95% περίπου 
των εξαγωγών της Ν. Αφρικής στην ΕΕ θα ελευθερωθούν πλήρως ενώ για τα περισσότερα 
από τα υπόλοιπα προϊόντα θα ισχύουν ευνοϊκές δασμολογικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του 
ΣΓΠ (Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων).

Για λόγους προστασίας των ευάλωτων τομέων αμφοτέρων των μερών, ορισμένα προϊόντα 
έχουν αποκλειστεί από τη ΣΕΑΣ και άλλα έχουν απλώς τύχει μερικής ελευθέρωσης. Για την 
ΕΕ τα προϊόντα αυτά είναι κυρίως γεωργικά ενώ για τη Ν. Αφρική βιομηχανικά, ιδίως 
ορισμένα προϊόντα αυτοκινητοβιομηχανίας και κλωστοϋφαντουργίας.

Η συμφωνία προβλέπει μια λεπτομερή σειρά κανόνων προέλευσης και περιέχει μια διμερή 
ρήτρα διασφάλισης για προϊόντα που διαπιστώθηκε ότι προκαλούν ή ενδέχεται να 
προκαλέσουν σοβαρή ζημία στη βιομηχανία του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

Η ΣΕΑΣ περιλαμβάνει διατάξεις με στόχο την αποφυγή αντιανταγωνιστικών πρακτικών και 
αναγνωρίζει την ανάγκη παροχής της δέουσας προστασίας στην πνευματική ιδιοκτησία. 
Επιπλέον, η ΣΕΑΣ προβλέπει στενή συνεργασία σε ευρύ φάσμα τομέων που συνδέονται με 
το εμπόριο, περιλαμβανομένων των τελωνειακών υπηρεσιών, της ελεύθερης διακίνησης 
υπηρεσιών και κεφαλαίων και της εναρμόνισης των κανόνων και προδιαγραφών.

Από την έναρξη ισχύος της ΣΕΑΣ, το εμπόριο της ΕΕ με τη Ν. Αφρική παρουσίασε σταθερή 
αύξηση. Η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ν. Αφρικής. Το 2009 η ΕΕ 
δέχτηκε το 34% περίπου των συνολικών εξαγωγών της Ν. Αφρικής και απετέλεσε την πηγή 
του 35% περίπου των εισαγωγών της χώρας αυτής.

Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, κατά το ίδιο εκείνο έτος η αξία των εξαγωγών της 
ΝΑ στην ΕΕ ανήλθε σε 14.96 δισ. ευρώ και των εισαγωγών της από την ΕΕ σε 16.1 δισ. 
ευρώ.

Η ΣΕΑΣ περιελάμβανε μια διαδικασία αναθεώρησης. Σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 103 της 
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ΣΕΑΣ που προβλέπουν την αναθεώρηση της συμφωνίας εντός πενταετίας από την έναρξη 
ισχύος της πραγματοποιήθηκε μια ενδιάμεση επανεξέταση το 2004, μετά την οποία τα μέρη 
αποφάσισαν να αναθεωρήσουν τις διατάξεις της συμφωνίας.

Το 2005, το Μικτό Συμβούλιο Συνεργασίας καθόρισε τις γενικές γραμμές της μελλοντικής 
αναθεώρησης της ΣΕΑΣ καλύπτοντας την περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου, ήσσονος 
σημασίας προσαρμογές στο κεφάλαιο Αναπτυξιακή Συνεργασία, επικαιροποίηση της 
διατύπωσης διαφόρων διατάξεων που αφορούν την οικονομική συνεργασία και τη 
συνεργασία σε άλλους τομείς και την προσθήκη νέων διατάξεων επί θεμάτων όπως η 
τρομοκρατία, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι μισθοφόροι 
και τα μικρά όπλα.

Η τροποποίηση δεν περιέχει μείζονος σημασίας πτυχές σε σχέση με το εμπόριο δεδομένου ότι
η αναθεώρηση των διατάξεων για το εμπόριο και συναφή θέματα έχει ανασταλεί εν αναμονή 
του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη Συμφωνίας Οικονομικής 
Εταιρικής Σχέσης.

Ο εισηγητής θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει τη σημασία της σχέσης ΝΑ-ΕΕ και τις 
επιπτώσεις της για τη Ν. Αφρική στην περίπτωση που η αναθεωρημένη ΣΕΑΣ δεν κυρωθεί ή 
η κύρωση καθυστερήσει.

Πράγματι, η ΣΕΑΣ είναι ιδιαίτερα επωφελής για τη ΝΑ. η ΝΑ και η ΕΕ εισήλθαν το 2007 σε 
Στρατηγική Εταιρική Σχέση η οποία αποτελεί πολιτικό σχέδιο συνοδευτικό της ΣΕΑΣ.

Θεσπίσθηκαν επιτυχώς υψηλού επιπέδου φόρα συνεργασίας σε διάφορους τομείς όπως η 
επιστήμη και η τεχνολογία, με σκοπό τη δημιουργία και άλλων σε επιπλέον τομείς όπως η 
τελωνειακή συνεργασία και η εκπαίδευση.

Ο εισηγητής ενθαρρύνει τη ΝΑ να χρησιμοποιήσει την αποκαλούμενη ελαστικότητα που 
προβλέπεται στη Συμφωνία TRIPS με σκοπό να είναι σε θέση να παράσχουν απαραίτητα 
φάρμακα σε προσιτές τιμές όπως οι υποχρεωτικές άδειες και ο μηχανισμός που προβλέπεται 
στο σχετικό άρθρο 30 και επιμένει ότι η ΕΕ δεν θα έπρεπε να διαπραγματευτεί διατάξεις
TRIPS+ που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα και επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και την 
πρόσβαση στα φάρμακα, όπως η αποκλειστικότητα δεδομένων, οι επεκτάσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και ο περιορισμός των λόγων χορήγησης υποχρεωτικών αδειών.

Η ΕΕ είναι σημαντικός στρατηγικός και εμπορικός εταίρος της Ν. Αφρικής καλύπτοντας το 
ένα τρίτο περίπου των εμπορικών συναλλαγών της χώρας. Η Ν. Αφρική είναι επίσης σήμερα 
ένας από τους μόλις εννέα (περιλαμβανομένης της Βραζιλίας, Ινδίας και Κίνας) στρατηγικούς 
εταίρους της ΕΕ και η μοναδική αφρικανική χώρα που έχει υπογράψει Συμφωνία 
Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ.

Ο εισηγητής θα επιθυμούσε επίσης να τονίσει ότι δεν διακρίνει κάτι το αντιφατικό στα 
αναθεωρημένα τμήματα της ΣΕΑΣ που θα μπορούσε να αιτιολογήσει την αναβολή της 
κύρωσης.

Η Ν. Αφρική θα αντιμετωπίσει επίσης ευκαιριακό κόστος στην περίπτωση που η κύρωση δεν 
πραγματοποιηθεί ή καθυστερήσει επ' αόριστον. Η αναβολή όχι μόνο θα παρακωλύσει την 
τρέχουσα συνεργασία ΕΕ-ΝΑ αλλά και μια μη κύρωση της τροποποίησης ενδέχεται να 
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οδηγήσει στην απώλεια μιας δυνάμει αμοιβαίως επωφελέστερης και βαθύτερης συνεργασίας

******

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης του.


