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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Relațiile comerciale și cooperarea pentru dezvoltare dintre Africa de Sud și Uniunea 
Europeană sunt reglementate de Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare (ACDC), 
semnat în octombrie 1999. ACDC a fost pus în aplicare parțial în 2000 și integral în mai 2004, 
înainte de înființarea Comisiei pentru comerț internațional.

Prin urmare, inițial, Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare cu Africa de Sud  se afla 
în sfera competențelor Comisiei DEVE. Pe durata legislaturii precedente, Comisia DEVE a 
fost responsabilă pentru rapoartele referitoare la alte două protocoale întocmite în urma 
aderării noilor state membre.

ACDC este un acord cuprinzător, care înființează o „zonă de liber schimb”. Acordul 
reglementează în general circulația bunurilor, însă conține și dispoziții referitoare la servicii și 
investiții, precum și la alte domenii cum ar fi achizițiile publice, politica de concurență și 
proprietatea intelectuală. Dispozițiile privind comerțul sunt însoțite de un buget cuprinzător 
destinat asistenței pentru dezvoltare. 

Obiectivul ACDC este să asigure un mai bun acces pe piața UE pentru Africa de Sud, precum 
și accesul UE pe piața Africii de Sud. La sfârșitul perioadei de tranziție aferentă ACDC, 
aproximativ 95% din exporturile Africii de Sud către UE vor fi pe deplin liberalizate, iar cea 
mai mare parte dintre produsele rămase vor beneficia de preferințe tarifare avantajoase în 
cadrul SGP.

Anumite produse au fost excluse din ACDC, iar altele au fost liberalizate doar parțial pentru a 
proteja sectoarele vulnerabile ale ambelor părți. În cazul UE, acestea sunt în mare parte 
produse agricole, iar în cazul Africii de Sud sunt vizate în principal produse industriale, în 
special anumite tipuri de vehicule și anumite tipuri de textile și de îmbrăcăminte. 

Acordul stabilește o serie de reguli de origine detaliate și conține o clauză bilaterală de 
salvgardare care urmărește protejarea industriei unei părți atunci când se dovedește că 
anumite produse ale celeilalte părți îi provoacă sau i-ar putea provoca daune grave.

ACDC conține de asemenea dispoziții al căror obiectiv este evitarea practicilor 
anticoncurențiale și recunoaște necesitatea unei protecții adecvate a proprietății intelectuale.  
În plus, ACDC prevede intensificarea cooperării într-un număr mare de domenii care au 
legătură cu comerțul, inclusiv serviciile vamale, libera circulație a serviciilor și a capitalului și 
armonizarea normelor și standardelor.

De la data intrării în vigoare a ACDC, comerțul cu bunuri dintre UE și Africa de Sud crește 
constant. UE este cel mai important partener comercial al Africii de Sud: în 2009, Africa de 
Sud a exportat în UE aproximativ 34% din totalul exporturilor sale și a importat din UE 
aproximativ 35% din totalul importurilor.

În pofida crizei economice mondiale din acel an, valoarea exporturilor Africii de Sud către 
UE a atins cifra de 14,96 miliarde EUR, iar valoarea importurilor Africii de Sud din UE a fost 
de 16,1 miliarde EUR.
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În ACDC a fost integrat un proces de evaluare. În conformitate cu articolele 18 și 103 din 
ACDC, potrivit cărora acordul trebuie evaluat în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare, 
în 2004 a avut loc o evaluare la mijlocul perioadei în urma căreia părțile au decis să 
revizuiască dispozițiile acordului.

În 2005, Consiliul mixt de cooperare a stabilit liniile generale pentru revizuirea viitoare a 
ACDC, care prevăd liberalizarea în continuare a comerțului, ajustări minore ale titlului 
privind cooperarea pentru dezvoltare, actualizarea textelor unor dispoziții privind cooperarea 
economică și cooperarea în alte domenii, precum și adăugarea de noi dispoziții în domenii 
cum ar fi terorismul, Curtea Penală Internațională, armele de distrugere în masă, mercenarii și 
armele de calibru mic. 

Amendamentul nu conține aspecte importante referitoare la comerț, deoarece revizuirea 
dispozițiilor referitoare la comerț și la alte aspecte aferente comerțului a fost suspendată în 
așteptarea rezultatului negocierilor privind Acordul de parteneriat economic.

Raportorul dorește să sublinieze importanța relațiilor dintre Africa de Sud și UE și implicațiile 
pentru Africa de Sud ale neratificării sau ratificării întârziate a textului revizuit al ACDC.

ACDC aduce, de fapt, numeroase beneficii Africii de Sud. Africa de Sud și UE au inițiat un 
parteneriat strategic în 2007, care reprezintă un plan politic ce însoțește ACDC. 

Forumuri de cooperare la înalt nivel, care înregistrează succese, au fost înființate în diverse 
domenii, precum domeniul științei și tehnologiei, în scopul de a înființa noi forumuri în alte 
sectoare, cum ar fi cooperarea vamală și educația. 

Raportorul încurajează Africa de Sud să facă uz de așa-numitele instrumente de flexibilitate 
integrate în Acordul TRIPS pentru a putea oferi medicamente esențiale la prețuri accesibile, 
cum ar fi licențele obligatorii și mecanismul prevăzut la articolul 30 din acest acord, și insistă 
asupra faptului că UE nu ar trebui să negocieze dispoziții de tipul TRIPS-plus referitoare la 
produsele farmaceutice, care afectează sănătatea publică și accesul la medicamente, cum ar fi 
exclusivitatea datelor, prelungirea brevetelor și limitarea temeiurilor pentru licențe obligatorii.

UE este un partener strategic și comercial important al Africii de Sud, întrucât comerțul cu 
UE reprezintă aproximativ o treime din comerțul acestei țări. Africa de Sud este și unul dintre 
cei doar nouă parteneri strategici ai UE (inclusiv Brazilia, India și China) și singurul stat 
african care a semnat până în prezent un acord de parteneriat strategic cu UE. 

Raportorul ar dori să sublinieze și faptul că nu par să existe aspecte controversate în secțiunile 
revizuite ale ACDC care ar justifica amânarea ratificării.

De asemenea, în cazul în care ratificarea nu are loc sau este amânată pentru o perioadă 
nedeterminată, Africa de Sud se va confrunta cu diverse costuri de oportunitate. Nivelul actual 
al cooperării dintre Africa de Sud și UE poate fi afectat nu numai de amânarea ratificării; 
neratificarea amendamentului ar putea avea ca rezultat pierderea posibilității de a transforma 
cooperarea dintre cele două părți într-o cooperare mai avantajoasă și mai profundă.

******
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Comisia pentru comerț internațional invită Comisia pentru dezvoltare, competentă în fond, să 
propună Parlamentului să își dea aprobarea.


