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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pietų Afrikos prekybos santykiai ir vystomasis bendradarbiavimas su Europos Sąjungą 
vykdomas pagal Prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimą (PPBS), kuris buvo 
pasirašytas 1999 m. PPBS susitarimas iš dalies buvo įgyvendintas 2000 m. ir iki galo 
įgyvendintas 2004 m. prieš įsteigiant Tarptautinės prekybos komitetą.

Taigi pradinis PPBS su Pietų Afrika priklausė Plėtros komiteto (DEVE) kompetencijai. Per 
paskutiniąją kadenciją DEVE komitetas buvo atsakingas dviejų papildomų protokolų, kurie 
buvo parengti prisijungus naujoms valstybėms narėms, ataskaitas.

PPBS yra išsami sutartis, pagal kurią įkuriama laisvosios prekybos zona. Jame iš esmės 
nagrinėjamas prekių judėjimas, tačiau taip pat yra nuostatų, susijusių su paslaugomis ir 
investicijomis bei kitais klausimais, pvz., viešaisiais pirkimais, konkurencijos politika ir 
intelektinė nuosavybė. Prekybos nuostatos papildomos išsamiomis paramos vystymuisi 
nuostatomis. 

PPBS siekiama užtikrinti Pietų Afrikai geresnę prieigą prie ES rinkos, o ES – geresnę prieigą 
prie Pietų Afrikos rinkos. Pasibaigus PPBS nustatytam pereinamajam laikotarpiui, apie 
95 proc. Pietų Afrikos eksporto į ES bus visiškai liberalizuota, o daugumai likusių produktų 
bus taikomos palankios muitų tarifų lengvatos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų 
sistemą.

Siekiant apsaugoti abiejų šalių pažeidžiamus sektorius, į PPBS nebuvo įtraukti tam tikri 
produktai, o prekyba tam tikrais kitais produktais buvo liberalizuota tik iš dalies.  Kalbant 
apie ES, tai buvo daugiausia žemės ūkio produktai, o kalbant apie Pietų Afriką, tai iš esmės 
pramoniniai produktai, ypač tam tikros variklinės transporto priemonės ir tam tikri tekstilės 
bei drabužių pramonės produktai. 

Susitarime nustatytos išsamios kilmės taisyklės ir dvišalė apsaugos nuo produktų, kurie gali 
rimtai pakenkti arba kelia grėsmę kitos susitarimo šalies pramonei, sąlyga.

PPBS yra nuostatų, kuriomis siekiama išvengti antikonkurencinių veiksmų, ir pripažįstama, 
kad reikia tinkamai saugoti intelektinę nuosavybę.  Be to, pagal PPBS numatoma glaudžiai 
bendradarbiauti daugelyje sričių, susijusių su prekyba, įskaitant muitinių paslaugas, laisvą 
paslaugų ir kapitalo judėjimą ir taisyklių bei standartų suderinimą.

Nuo tada, kai įsigaliojo PPBS, ES prekyba su Pietų Afrika nuolat didėjo. ES yra svarbiausia 
Pietų Afrikos prekybos partnerė: 2009 m. eksportas į ES sudarė apie 34 proc. viso Pietų 
Afrikos eksporto, o importas iš ES– apie 35 proc. viso Pietų Afrikos importo.

Nepaisant tų pačių metų pasaulio ekonomikos krizės, Pietų Afrikos eksporto į ES vertė siekė 
14,96 mlrd. eurų, o Pietų Afrikos importo iš ES vertė sudarė 16,1 mlrd. eurų.

PPBS numatyta peržiūros procedūra. Atsižvelgiant į PPBS 18 ir 103 straipsnius, kuriuose 
reikalaujama atlikti susitarimo peržiūrą praėjus penkeriems metas nuo jo įsigaliojimo, 
2004 m. buvo atilikta laikotarpio vidurio peržiūra, po kurios šalys nusprendė peržiūrėti 
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susitarimo nuostatas.

2005 m. Jungtinė bendradarbiavimo taryba nustatė bendras būsimos PPBS peržiūros gaires, 
kurios apima tolesnį prekybos liberalizavimą, nedidelius antraštinės dalies apie vystomąjį 
bendradarbiavimą pakeitimus, įvairių nuostatų dėl ekonominio bendradarbiavimo ir 
bendradarbiavimo kitose srityse redakcijos atnaujinimą ir papildymą naujomis nuostatomis 
dėl terorizmo, Tarptautinio baudžiamojo teismo, masinio naikinimo ginklų, karo samdinių ir 
šaulių ginklų. 

Pakeitime nėra svarbių su prekyba susijusių aspektų, nes nuostatų dėl prekybos ir su prekyba 
susijusių klausimų peržiūra buvo sustabdyti laukiant derybų dėl ekonominės partnerystės 
susitarimų rezultatų.

Nuomonės referentas norėtų pabrėžti Pietų Afrikos ir ES santykių svarbą ir poveikį Pietų 
Afrikai, jeigu peržiūrėtas PPBS nebūtų ratifikuotas arba būtų vėluojama jį ratifikuoti.

Iš tiesų, PPBS labai naudingas Pietų Afrikai. 2007 m. Pietų Afrika ir ES ėmė vykdyti 
strateginę partnerystę, kuri yra politinis PPBS papildantis planas. 

Buvo įsteigti sėkmingai veikiantys aukšto lygio bendradarbiavimo įvairiuose sektoriuose, 
pvz., mokslo ir technologijos, forumai siekiant įsteigti daugiau forumų kituose sektoriuose, 
pvz., muitinių bendradarbiavimo ir švietimo. 

Nuomonės referentas ragina Pietų Afriką pasinaudoti į TRIPS susitarimą įtrauktomis 
vaidinamosiomis lankstumo nuostatomis, kad ji galėtų apsirūpinti būtiniausiais vaistais už 
prieinamą kainą, taip pat šio susitarimo 30 straipsnyje nurodytomis privalomomis licencijomis 
ir mechanizmu, ir tvirtina, kad ES neturėtų derėtis dėl su vaistais susijusių „TRIPS+“ 
nuostatų, kurios daro įtaką visuomenės sveikatai ir galimybei gauti vaistų, pvz., dėl duomenų 
išimtinumo, patentų pratęsimo ir apribojimo dėl priežasčių, susijusių su privalomomis 
licencijomis.

ES yra svarbi Pietų Afrikos strateginė ir prekybos partnerė, nes apie trečdalis Pietų Afrikos 
prekybos vyksta su ES. Pietų Afrika šiuo metu taip pat yra viena iš tik devynių (įskaitant 
Braziliją, Indiją ir Kiniją) strateginių ES partnerių ir vienintelė Afrikos šalis, šiuo metu 
pasirašiusi strateginės partnerystės susitarimą su ES. 

Nuomonės referentas taip pat norėtų pabrėžti, kad peržiūrėtuose PPBS skyriuose nėra jokių 
prieštaringų klausimų, dėl kurių būtų pateisinama atidėti ratifikavimą.

Pietų Afrika taip pat patirtų įvairių susijusių išlaidų, jeigu nebūtų ratifikuota laiku arba jeigu 
būtų vėluojama ratifikuoti nenustatytam laikotarpiui. Atidėjus ratifikavimą gali būti pakenkta 
ne tik dabartiniam Pietų Afrikos ir ES bendradarbiavimui, bet ir, visiškai neratifikavus iš dalie 
pakeisto susitarimo, galėtų būti prarasta galbūt dar naudingesnio ir glaudesnio 
bendradarbiavimo galimybė.

******

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą siūlyti Parlamentui 
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pritarti.


