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LYHYET PERUSTELUT

Etelä-Afrikan ja Euroopan unionin välisistä kauppasuhteista ja kehitysyhteistyöstä määrätään 
kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksella, joka allekirjoitettiin lokakuussa 1999. Sopimus 
pantiin osittain täytäntöön vuonna 2000. Täysimääräisesti se pantiin täytäntöön vuonna 2004 
ennen kansainvälisen kaupan valiokunnan perustamista.

Alkuperäinen Etelä-Afrikan kanssa tehty kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus kuului siksi 
kehitysyhteistyövaliokunnan toimialaan. Viime vaalikauden aikana 
kehitysyhteistyövaliokunta vastasi mietinnöistä, jotka koskivat kahta lisäpöytäkirjaa, jotka 
laadittiin kahden uuden jäsenvaltion liityttyä unioniin.

Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus on laaja-alainen sopimus, jolla perustetaan 
"vapaakauppa-alue". Siinä käsitellään laajalti tavaroiden liikkuvuutta, mutta siihen sisältyy 
myös palveluja ja investointeja sekä muita kysymyksiä, kuten julkisia hankintoja, 
kilpailupolitiikkaa ja teollis- ja tekijänoikeuksia, koskevia määräyksiä. Kauppaa koskevia 
määräyksiä on täydennetty kattavalla kehitysavulla.

Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen tarkoituksena on taata Etelä-Afrikalle pääsy EU:n 
markkinoille ja EU:lle pääsy Etelä-Afrikan markkinoille. Kauppa-, kehitys- ja 
yhteistyösopimuksen siirtymäajan päättyessä noin 95 prosenttia Etelä-Afrikan viennistä 
EU:hun tulee olemaan täysin vapautettu sääntelystä, ja suurimpaan osaan muita tuotteita 
sovelletaan yleisen tullietuusjärjestelmän mukaisia suotuisia tullietuuksia.

Jotkut tuotteet on molempien osapuolten haavoittuvien alojen suojelemiseksi jätetty kauppa-, 
kehitys- ja yhteistyösopimuksen ulkopuolelle, ja toiset on vapautettu vain osittain. EU:n osalta 
on kyse pääasiassa maataloustuotteista, kun taas Etelä-Afrikan osalta on kyse lähinnä 
teollisuustuotteista ja erityisesti tietyistä moottoriajoneuvotuotteista sekä tietyistä tekstiili- ja 
vaatetusalan tuotteista.

Sopimuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset alkuperäsäännöt ja siihen sisältyy kahdenvälinen 
turvalauseke, joka koskee tuotteita, joiden katsotaan aiheuttavan tai uhkaavan aiheuttaa 
vakavaa vahinkoa toisen sopimuspuolen teollisuudelle.

Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimukseen sisältyy määräyksiä, joiden tarkoituksena on 
välttää kilpailun vastaisia käytäntöjä, ja siinä tunnustetaan tarve taata teollis- ja 
tekijänoikeuksien asianmukainen suojelu. Lisäksi sopimuksessa määrätään tiiviistä 
yhteistyöstä monilla kauppaan liittyvillä aloilla, mukaan lukien asiakaspalvelut, palvelujen ja 
pääoman vapaa liikkuvuus sekä sääntöjen ja standardien yhdenmukaistaminen.

Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen tultua voimaan EU:n kauppa Etelä-Afrikan kanssa 
on jatkuvasti lisääntynyt. EU on Etelä-Afrikan tärkein kauppakumppani: vuonna 2009 Etelä-
Afrikan vienti EU:hun oli 34 prosenttia sen kokonaisviennistä ja sen tuonti EU:sta oli 35 
prosenttia sen kokonaistuonnista.

Maailmanlaajuisesta talouskriisistä huolimatta Etelä-Afrikan vienti EU:hun oli arvoltaan 
14,96 miljardia euroa ja Etelä-Afrikan tuonti EU:sta 16,1 miljardia euroa.
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Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimukseen sisällytettiin sopimuksen tarkistamismenettely. 
Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen 18 ja 103 artikla edellyttävät sopimuksen 
tarkistamista viiden vuoden kuluessa sen voimaantulosta. Osapuolet tekivät väliarvioinnin 
vuonna 2004 ja päättivät sen jälkeen tarkistaa sopimuksen määräyksiä.

Yhteistyöneuvosto määritteli vuonna 2005 kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen tulevan 
tarkistamisen suuntaviivat, jotka käsittävät kaupan vapauttamisen jatkamisen, vähäisiä 
muutoksia kehitysyhteistyötä käsittelevään viidenteen osastoon, sanamuodon 
ajanmukaistamisen useissa taloudellista yhteistyötä ja muuta yhteistyötä koskevissa 
määräyksissä sekä terrorismia, Kansainvälistä rikostuomioistuinta, joukkotuhoaseita, 
palkkasotilaita ja pienaseita koskevien uusien määräysten lisäämisen.

Tarkistukseen ei sisälly tärkeitä kauppaa koskevia näkökohtia, koska kauppaa ja kauppaan 
liittyviä asioita koskevien määräysten tarkistamista lykättiin siihen asti, kunnes 
talouskumppanuussopimusta koskevien neuvottelujen tulokset ovat selvillä.

Esittelijä haluaisi painottaa Etelä-Afrikan ja EU:n välisten suhteiden tärkeyttä sekä sitä, mitä 
seurauksia Etelä-Afrikalle aiheutuisi, jos tarkistettua kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimusta 
ei ratifioitaisi tai jos ratifiointi viivästyisi.

Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksesta on Etelä-Afrikalle todella paljon hyötyä. Etelä-
Afrikka ja EU solmivat vuonna 2007 strategisen kumppanuuden, joka on kauppa-, kehitys- ja 
yhteistyösopimusta täydentävä poliittinen suunnitelma.

Menestyksekkäitä korkean tason yhteistyöfoorumeita on perustettu monilla eri aloilla, kuten 
tieteen ja tekniikan alalla, ja tarkoitus on perustaa lisää foorumeita muille aloille, kuten 
tulliviranomaisten yhteistyö ja koulutus.

Esittelijä kannustaa Etelä-Afrikkaa käyttämään TRIPS-sopimukseen sisältyviä 
joustomahdollisuuksia, kuten pakkolisenssejä ja sopimuksen 30 artiklassa tarkoitettua 
mekanismia, voidakseen tarjota tärkeimpiä lääkkeitä kohtuuhintaan ja vaatii, että EU ei 
neuvottele lääkkeisiin liittyvistä TRIPS+-määräyksistä, joilla on vaikutuksia kansanterveyteen 
ja lääkkeiden saatavuuteen, kuten yksinoikeudesta tietoon, patenttien jatkamisesta ja 
pakkolisenssien perusteiden rajoittamisesta.

EU on tärkeä strateginen kumppani ja kauppakumppani EU:lle. Kolmasosa sen kaupasta 
suuntautuu EU:hun. Etelä-Afrikka on myös nykyisin yksi kaikkiaan vain yhdeksästä EU:n 
strategisesta kumppanista (joita ovat muun muassa Brasilia, Intia ja Kiina) ja ainoa Afrikan 
maa, joka on tähän mennessä allekirjoittanut strategisen kumppanuussopimuksen EU:n 
kanssa.

Esittelijä haluaisi myös painottaa, ettei kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen tarkistetuissa 
osissa ole mitään kiistanalaisia kysymyksiä, joiden vuoksi ratifioinnin lykkääminen olisi 
perusteltua.

Etelä-Afrikalle aiheutuu myös erilaisia vaihtoehtokustannuksia, jos sopimusta ei ratifioida tai 
jos sen ratifiointi viivästyy. Etelä-Afrikan ja EU:n nykyistä yhteistyötä ei haittaisi vain 
ratifioinnin lykkääminen. Tarkistetun sopimuksen täydellinen ratifioimatta jättäminen voi 
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johtaa siihen, että näiden kahden osapuolen välisestä yhteistyöstä ei tule niin hyödyllistä ja 
tiivistä kuin siitä voisi tulla.

******

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysyhteistyövaliokuntaa 
esittämään parlamentille, että se antaa puoltavan lausuntonsa.


