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ĪSS PAMATOJUMS

Dienvidāfrikas tirdzniecības attiecības un sadarbību attīstības jomā ar Eiropas Savienību 
reglamentē 1999. gada oktobrī parakstītais tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgums 
(TASN). TASN daļēji tika īstenots 2000. gadā, bet pilnībā — 2004. gada maijā, pirms 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas izveidošanas.

Tālab sākotnējais TASN ar Dienvidāfriku bija Attīstības komitejas kompetencē. Parlamenta 
iepriekšējā sasaukumā Attīstības komiteja bija atbildīga par ziņojumu gatavošanu attiecībā uz 
diviem papildu protokoliem, kas bija nepieciešami saistībā ar jauno dalībvalstu pievienošanos.

TASN ir vispusīgs nolīgums, ar ko izveido „brīvās tirdzniecības zonu”. Tajā galvenokārt 
reglamentēti preču aprites jautājumi, tomēr iekļauti arī noteikumi attiecībā uz pakalpojumiem 
un ieguldījumiem, kā arī citiem jautājumiem, piemēram, publisko iepirkumu, konkurences 
politiku un intelektuālo īpašumu. Noteikumi attiecībā uz tirdzniecību papildināti ar vispusīgu 
dokumentu paketi par palīdzību attīstības jomā. 

TASN mērķis ir nodrošināt Dienvidāfrikai labāku tirgus pieejamību Eiropas Savienībā un arī 
Eiropas Savienībai nodrošināt labāku Dienvidāfrikas tirgus pieejamību. TASN pārejas perioda 
beigās tiks pilnībā liberalizēti apmēram 95 % no Dienvidāfrikas eksporta uz ES, vienlaicīgi 
nodrošinot, ka attiecībā uz lielāko daļu no pārējiem ražojumiem saskaņā ar vispārējo 
preferenču sistēmu (VPS) tiek piemēroti atviegloti tarifi.

Lai aizsargātu abu nolīguma pušu problemātiskās nozares, daži ražojumi tika izslēgti no 
TASN, bet tirdzniecība attiecībā uz dažiem citiem tika liberalizēta tikai daļēji. Attiecībā uz ES 
tie galvenokārt ir lauksaimniecības produkti, kamēr attiecībā uz Dienvidāfriku tie pamatā ir 
rūpnieciski ražojumi, īpaši noteikti mehānisko transportlīdzekļu ražojumi un konkrētas 
tekstilpreces un apģērbi. 

Nolīgumā paredzēti sīki izstrādāti izcelsmes noteikumi, un tajā iekļauta divpusēja drošības 
klauzula attiecībā uz ražojumiem, par kuriem tiek uzskatīts, ka tie otras nolīguma puses 
ekonomikai rada vai draud radīt nopietnu kaitējumu.

TASN iekļauti noteikumi, kuru mērķis ir izvairīties no konkurences noteikumiem 
neatbilstošām darbībām, un atzīta nepieciešamība nodrošinat pienācīgu intelektuālā īpašuma 
aizsardzību. Turklāt ar TASN paredzēta cieša sadarbība visdažādākajās jomās, kas saistītas ar 
tirdzniecību, tostarp muitas pārvaldē, pakalpojumu un kapitāla brīvā apritē un noteikumu un 
standartu saskaņošanā.

Kopš TASN stāšanās spēkā nemitīgi pieaugusi ES un Dienvidāfrikas preču tirdzniecība. ES ir 
visnozīmīgākais ES tirdzniecības partneris: 2009. gadā apmēram 34 % no Dienvidāfrikas 
kopējā eksporta tika nosūtīti uz ES, bet apmēram 35 % no Dienvidāfrikas kopējā importa tika 
ievests no ES.

Neskatoties uz vispārējo ekonomikas krīzi šajā gadā, Dienvidāfrikas eksports uz ES veidoja 
EUR 14,96 miljardus, bet Dienvidāfrikas imports no ES bija EUR 16,1 miljardi.
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TASN tika paredzēta arī pārskatīšanas procedūra. Saskaņā ar TASN 18. un 103. pantu, kuros 
ir paredzēts, ka piecu gadu laikā no tā spēkā stāšanās brīža šo nolīgumu pārskata, 2004. gadā 
tika veikts termiņa vidusposma pārskats, pēc kura nolīguma puses nolēma pārstrādāt līguma 
noteikumus.

Vienotā sadarbības padome 2005. gadā izstrādāja plānotās TASN pārskatīšanas galvenās 
tēmas, iekļaujot šajās tēmās turpmāku tirdzniecības liberalizāciju, nelielus pielāgojumus 
sadaļā „Sadarbība attīstības jomā”, vairāku noteikumu formulējumu par ekonomisko
sadarbību un sadarbību citās jomās atjaunināšanu un jaunu noteikumu iekļaušanu tādās jomās 
kā terorisms, Starptautiskā krimināltiesa, masu iznīcināšanas ieroči, algotņi un vieglie ieroči. 

Grozījumā nav iekļauti būtiski ar tirdzniecību saistīti aspekti, jo tirdzniecības un ar 
tirdzniecību saistīto noteikumu pārskatīšana tika atlikta, kamēr tiek panākti rezultāti sarunās 
par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (EPN).

Atzinuma sagatavotājs vēlētos uzsvērt, cik nozīmīgas ir Dienvidāfrikas un ES savstarpējās 
attiecības, un kādas sekas varētu rasties Dienvidāfrikai, ja pārskatīto TASN neratificētu vai ja 
ratificēšana tiktu atlikta.

Patiesībā TASN nodrošina Dienvidāfrikai lielas priekšrocības. Dienvidāfrika un ES 
2007. gadā uzsāka stratēģisku partnerību, kas ir politisks plāns TASN papildināšanai. 

Ir izveidoti veiksmīgi sadarbības forumi augstā līmenī dažādās nozarēs, piemēram, zinātnes 
un tehnoloģijas nozarē, savukārt citās nozarēs, piemēram, muitas dienesta sadarbībā un 
apmācībā, būtu jāizveido papildu forumi.

Atzinuma sagatavotājs mudina Dienvidāfriku izmantot Nolīgumā par intelektuālā īpašuma 
tiesību komercaspektiem (TRIPS) iekļautos tā dēvētos elastīguma mehānismus, piemēram, 
vispārējās licences, kā arī nolīguma 30. pantā paredzētos mehānismus, lai varētu nodrošināt 
pamatmedikamentus par pieejamām cenām, un uzsver, ka ES nevajadzētu iesaistīties sarunās 
par TRIPS–plus noteikumiem, kas attiecas uz farmāciju un ietekmē sabiedrības veselību un 
piekļuvi medikamentiem, piemēram, par datu ekskluzivitāti, patentu pagarināšanu un 
ierobežojumiem, balstoties uz vispārējām licencēm.

ES ir nozīmīgs Dienvidāfrikas stratēģisks un tirdzniecības partneris — apmēram viena 
trešdaļa no Dienvidāfrikas tirdzniecības tiek īstenota ar ES. Pašreiz Dienvidāfrika ir viens no 
tikai deviņiem ES stratēģiskajiem partneriem (tostarp arī Brazīlija, Indija un Ķīna) un vienīgā 
valsts Āfrikas kontinentā, kas ar ES noslēgusi stratēģisko partnerattiecību nolīgumu. 

Atzinuma sagatavotājs vēlētos arī uzsvērt, ka pārstrādātajās TASN sadaļās nav iekļauti 
pretrunīgi punkti, kas attaisnotu tā ratifikācijas atlikšanu.

Dienvidāfrikai rastos arī dažādas iespējamās izmaksas, ja ratifikācija nenotiktu vai to atliktu 
uz nenoteiktu laiku. Ne tikai atlikšana varētu negatīvi ietekmēt pašreizējo sadarbību starp 
Dienvidāfriku un ES, bet arī pilnīga atteikšanās ratificēt nolīgumu varētu izraisīt situāciju, kad 
tiek zaudēta potenciāli lielākas priekšrocības nodrošinoša un dziļāka sadarbība starp abām 
pusēm.
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******

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju 
ierosināt, lai Parlaments sniedz piekrišanu.


