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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Trgovinske odnose in razvojno sodelovanje med Južno Afriko in Evropsko unijo ureja 
sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju (STRS), ki je bil podpisan oktobra 1999. STRS 
se je deloma izvajal v letu 2000, dokončno pa je bila njegova izvedba zaključena maja 2004, 
pred ustanovitvijo Odbora za mednarodno trgovino.

Tako je bil izvirni STRS z Južno Afriko pod pristojnostjo odbora DEVE. V preteklem 
zakonodajnem obdobju je bil odbor DEVE pristojen za pripravo poročil o dveh dodatnih 
protokolih, sprejetih zaradi pristopa novih držav članic.

STRS je celovit sporazum, ki vzpostavlja območje proste trgovine. Sporazum v veliki meri 
obravnava prosti pretok blaga, vključuje pa tudi določbe v zvezi s storitvami in naložbami ter 
druga vprašanja, kot so javna naročila, konkurenčna politika in intelektualna lastnina. 
Trgovinske določbe dopolnjuje obsežen okvir razvojne pomoči. 

Namen STRS je Južni Afriki zagotoviti boljši dostop do trga EU in obratno. Ob koncu 
prehodnega obdobja STRS je približno 95 % izvoza Južne Afrike v EU v celoti 
liberaliziranega, večina preostalih izdelkov pa uživa ugodne tarifne preferenciale v okviru 
splošnega sistema preferencialov.

Zavoljo varovanja ranljivih sektorjev obeh partneric so bili nekateri proizvodi izključeni iz 
STRS, drugi pa so bili le delno liberalizirani. Za EU so to predvsem kmetijski proizvodi, 
medtem ko gre pri Južni Afriki predvsem za industrijske izdelke, zlasti za nekatere proizvode 
za motorna vozila ter nekatere tekstilne izdelke in oblačila. 

Sporazum določa podrobna pravila o poreklu in vsebuje dvostranske zaščitne klavzule za 
proizvode, za katere je ugotovljeno, da povzročajo ali da lahko povzročijo resno škodo 
industriji druge pogodbenice.

STRS vsebuje določbe, katerih cilj je preprečiti protikonkurenčno prakso in priznava, da je 
treba zagotoviti ustrezno zaščito intelektualne lastnine. Poleg tega predvideva tesno 
sodelovanje na številnih s trgovino povezanih področjih, vključno s carinsko službo, prostim 
pretokom storitev in kapitala ter uskladitvijo pravil in standardov.

Od začetka veljavnosti STRS je menjava EU z Južno Afriko ves čas naraščala. EU je 
najpomembnejša trgovinska partnerica Južne Afrike: v letu 2009 se je v EU stekalo približno 
34 % celotnega izvoza Južne Afrike, hkrati pa približno 35 % celotnega južnoafriškega uvoza 
prihaja iz EU.

Ne glede na svetovno gospodarsko krizo v tem letu je vrednost izvoza Južne Afrike v EU 
znašala 14,96 milijard EUR, njihov uvoz iz EU pa 16,1 milijardo EUR.

V STRS je bil vključen tudi proces pregleda. V skladu s členoma 18 in 103 STRS, ki pozivata 
k reviziji sporazuma v petih letih po začetku njegove veljavnosti, je bil leta 2004 opravljen 
vmesni pregled, po katerem sta se stranki odločili za revizijo določb sporazuma.
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Leta 2005 je skupni svet za sodelovanje oblikoval splošne smernice za prihodnjo revizijo 
STRS, ki zajemajo nadaljnjo liberalizacijo trgovine, manjše prilagoditve naslova o razvojnem 
sodelovanju, posodobitev besedila več določb v zvezi z gospodarskim sodelovanjem in 
sodelovanjem na drugih področjih ter sprejetje novih določb o zadevah, kot so terorizem, 
mednarodno kazensko sodišče, orožje za množično uničevanje, plačanci in osebno orožje. 

Predlog spremembe ne zajema večjih trgovinskih vprašanj, saj je bila revizija določb o 
trgovini in trgovinskih zadevah zamrznjena do zaključka pogajanj o sporazumu o 
gospodarskem partnerstvu.

Poročevalec bi rad poudaril, kako pomembni so odnosi med Južno Afriko in EU ter kakšne 
bodo posledice za Južno Afriko, če revidirani STRS ne bi bil ratificiran ali če bo prišlo do 
zamude pri ratifikaciji.

STRS je namreč za Južno Afriko izjemno koristen, saj je z EU leta 2007 sklenila tudi 
strateško partnerstvo – politični načrt, ki spremlja STRS. 

Oblikovani so bili uspešni forumi sodelovanja na visoki ravni na številnih področjih, kot sta 
znanost in tehnologija, z namenom izvajati nadaljnje forume v dodatnih sektorjih, kot so 
carinsko sodelovanje in izobraževanje 

Poročevalec poziva Južno Afriko, naj uporabi tako imenovane prožnosti, vgrajene v 
Sporazum TRIPS, da bi lahko zagotovila nujna zdravila po dostopnih cenah, na primer 
prisilne licence in mehanizem iz člena 30 Pogodbe, ter vztraja, da se EU ne bi smela pogajati 
o določbah sporazuma TRIPS-plus, ki zadevajo farmacevtske izdelke ter vplivajo na javno 
zdravje in dostop do zdravil, kot so ekskluzivnost podatkov, razširitve patentov in omejitve 
utemeljitev za prisilne licence.

EU je pomembna strateška in trgovinska partnerica Južne Afrike, saj približno tretjina 
trgovine Južne Afrike poteka z EU. Južna Afrika je trenutno tudi ena od le devetih strateških 
partneric EU (skupaj z Brazilijo, Indijo in Kitajsko) in edina afriška država, ki je doslej 
podpisala sporazum o strateškem partnerstvu z EU. 

Poročevalec bi tudi rad poudaril, da v revidiranih oddelkih STRS ni videti ničesar tako 
spornega, kar bi upravičevalo preložitev ratifikacije.

Če do ratifikacije ne pride ali če se preloži za nedoločen čas, se utegne Južna Afrika spopasti 
z različnimi težavami in lahko izgubi številne priložnosti. Ne samo, da lahko predložitev 
škoduje sedanjemu sodelovanju med Južno Afriko in EU, temveč lahko popolna neratifikacija 
sprememb vodi v izgubo v potencialno koristnejšega in tesnejšega sodelovanja med 
partnericama.

******

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da Parlamentu 
priporoči, naj da svojo privolitev.


