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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Obchodné vzťahy a rozvojová spolupráca Južnej Afriky s Európskou úniou sa riadia dohodou 
o obchode, rozvoji a spolupráci (TDCA), ktorá bola podpísaná v októbri 1999. TDCA bola 
čiastočne implementovaná v roku 2000 a plne implementovaná v máji 2004, pred založením 
Výboru pre medzinárodný obchod.

Pôvodná dohoda s Južnou Afrikou preto spadala do kompetencií výboru DEVE. Podľa 
posledného legislatívneho obdobia bol DEVE zodpovedný za správy o ďalších dvoch 
protokoloch vyplývajúcich z pristúpenia nových členských štátov.

TDCA je komplexnou dohodou, ktorá stanovuje „zónu voľného obchodu“. Vo veľkej miere 
sa zaoberá pohybom tovarov, sú tam však ustanovenia týkajúce sa služieb a investícií, ako aj 
iné ustanovenia týkajúce sa napríklad verejného obstarávania, hospodárskej súťaže a 
duševného vlastníctva. Ustanovenia o obchode sú doplnené komplexným balíkom 
prostriedkov rozvojovej pomoci.

Cieľom TDCA je zabezpečiť lepší prístup na trh EÚ pre Južnú Afriku a prístup na juhoafrický 
trh pre EÚ. Na konci prechodného obdobia TDCA, bude približne 95 % vývozu z Južnej 
Afriky do EÚ plne liberalizovaného, zatiaľ čo väčšina zo zvyšných produktov má výhodné 
colné preferencie na základe VSP.

S cieľom chrániť zraniteľné odvetvia oboch strán boli niektoré výrobky vyňaté z TDCA a iné 
boli len čiastočne liberalizované.  Pre EÚ sú to najmä poľnohospodárske výrobky, zatiaľ čo 
pre Južnú Afriku sú to predovšetkým priemyselné výrobky, osobitne určité produkty pre 
motorové vozidlá a určité textilné a odevné tovary.

Dohoda stanovuje podrobný súbor pravidiel pôvodu a obsahuje bilaterálnu ochrannú doložku 
z produktov, u ktorých sa zistilo, že spôsobujú alebo môžu spôsobiť vážnu ujmu druhej 
priemyselnej zmluvnej strane.

TDCA obsahuje ustanovenia s cieľom zabrániť praktikám narušujúcim hospodársku súťaž a 
uznáva potrebu zabezpečiť dostatočnú ochranu duševného vlastníctva.  Okrem toho TDCA 
stanovuje úzku spoluprácu v celom rade oblastí súvisiacich s obchodom, vrátane colných 
služieb, voľného pohybu služieb a kapitálu a harmonizácie pravidiel a noriem.

Od nadobudnutia účinnosti TDCA, pohyb tovarov EÚ s Južnou Afrikou stále rastie. EÚ je 
najvýznamnejším obchodným partnerom Južnej Afriky: v roku 2009 smerovalo do EÚ 
približne 34 % celkového vývozu Južnej Afriky a bola zdrojom približne 35 % celkového 
dovozu z Južnej Afriky.

Bez ohľadu na globálnu ekonomickú krízu v tom istom roku predstavovala hodnota vývozu 
JAR do EÚ 14,96 miliárd EUR a dovozu JAR z EÚ 16,1 miliardy EUR.

Proces preskúmania bol zahrnutý v TDCA. V súlade s článkami 18 a 103 TDCA, ktorá 
vyzýva na preskúmanie dohody do piatich rokov od nadobudnutia jej účinnosti, prebehlo 
strednodobé preskúmanie v roku 2004, po ktorom sa strany rozhodli prehodnotiť ustanovenia 
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dohody.

V roku 2005 Spoločná rada pre spoluprácu stanovila hlavné smery, ktorými sa bude uberať 
revízia TDCA, týkajúce sa ďalšej liberalizácie obchodu, menších úprav hlavy o rozvojovej 
spolupráci, aktualizácie znenia niekoľkých ustanovení týkajúcich sa hospodárskej spolupráce 
a spolupráce v iných oblastiach a doplnenia nových ustanovení týkajúcich sa záležitostí, 
akými sú terorizmus, Medzinárodný trestný súd, zbrane hromadného ničenia, žoldnieri a 
ručné zbrane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh neobsahuje významné obchodné aspekty, pretože revízia 
ustanovení o obchode a obchodných záležitostiach bola prerušená v očakávaní výsledku
rokovaní Dohody o hospodárskom partnerstve.

Spravodajca by rád zdôraznil dôležitosť vzťahov medzi Južnou Afrikou a EÚ a dôsledky pre 
Južnú Afriku v prípade, že by revidovaná TDCA nebola ratifikovaná, alebo ak by bola 
ratifikácia oneskorená.

V skutočnosti je TDCA veľmi prospešná pre Južnú Afriku. Južná Afrika a EÚ uzavreli 
Strategické partnerstvo v roku 2007, ktoré je politickým plánom doplňujúcim TDCA.

Úspešné fóra spolupráce na vyššej úrovni boli stanovené v rôznych odvetviach, ako napríklad 
veda a technológia, s cieľom implementovať ďalšie fóra v ostatných odvetviach, ako 
napríklad colná spolupráca a vzdelávanie.

Spravodajca vyzýva Južnú Afriku, aby používala takzvané pružnosti včlenené do dohody 
TRIPS, aby bola schopná poskytovať základné lieky za prijateľné ceny, ako sú povinné 
licencie a mechanizmus stanovený v jej článku 30, a trvá na tom, že EÚ by nemala rokovať o 
farmaceutických ustanoveniach, ktoré presahujú rámec dohody TRIPS plus a ovplyvňujú 
verejné zdravie a prístup k liekom, ako napríklad exkluzivita údajov, predlžovanie platnosti 
patentov a obmedzenie dôvodov pre povinné licencie.

EÚ je dôležitým strategickým a obchodným partnerom pre Južnú Afriku, pričom približne 
tretina obchodu Južnej Afriky je s EÚ. Južná Afrika je v súčasnosti tiež jedným z iba 
deviatich (vrátane Brazílie, Indie a Číny) strategických partnerov pre EÚ a jediným africkým 
štátom, ktorý doteraz podpísal dohodu o strategickom partnerstve s EÚ.

Spravodajca by tiež rád zdôraznil, že nič v revidovanej časti TDCA nenaznačuje tomu, aby 
bol dôvod na odloženie ratifikácie.

Južná Afrika bude tiež vystavená rôznym alternatívnym nákladom, ak sa ratifikácia 
neuskutoční alebo ak sa omešká na dobu neurčitú. Odloženie môže nielen narušiť súčasnú 
spoluprácu medzi Južnou Afrikou a EÚ, ale úplné neratifikovanie zmien a doplnení môže 
viesť k strate potenciálne výhodnejšej a hlbšej spolupráce medzi oboma partnermi.

******

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozvoj ako zodpovedný výbor, aby 
odporučil Parlamentu udeliť svoj súhlas.


