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KORTFATTAD MOTIVERING

Sydafrikas handelsförbindelser och utvecklingssamarbete med Europeiska unionen regleras 
genom avtalet om handel, utveckling och samarbete (nedan kallat ”avtalet”), vilket 
undertecknades i oktober 1999. Avtalet genomfördes delvis 2000 och fullt ut i maj 2004, 
innan utskottet för internationell handel inrättades.

Det ursprungliga avtalet med Sydafrika ingick därför i utvecklingsutskottets 
behörighetsområde. Under den senaste valperioden var utvecklingsutskottet ansvarigt för 
betänkandena om två tilläggsprotokoll, som följde av anslutningen av de 
nya medlemsstaterna.

Avtalet är ett omfattande avtal som upprättar ett ”frihandelsområde”. Allra främst reglerar 
avtalet rörligheten för varor, men det innehåller även bestämmelser som rör tjänster och 
investeringar liksom andra områden såsom offentlig upphandling, konkurrenspolitik och 
immateriella rättigheter. Handelsbestämmelserna kompletteras av omfattande anslag för 
utvecklingsbistånd. 

Avtalet syftar till att garantera ett förbättrat tillträde till EU:s marknad för Sydafrika och 
tillträde till den sydafrikanska marknaden för EU. I slutet av avtalets övergångsperiod 
kommer ca 95 procent av Sydafrikas export till EU att vara helt avreglerad, samtidigt som de 
flesta av de återstående produkterna har fördelaktiga tullförmåner i enlighet med det allmänna 
preferenssystemet.

För att skydda sårbara sektorer hos båda parter har vissa produkter undantagits från avtalet, 
medan andra har avreglerats endast delvis. För EU rör det sig huvudsakligen om 
jordbruksprodukter och för Sydafrika framför allt om industriprodukter, särskilt vissa 
motorfordonsprodukter och vissa textil- och klädesvaror. 

I avtalet fastställs detaljerade ursprungsregler, och det innehåller en bilateral skyddsklausul i 
fråga om produkter som har visat sig orsaka eller hotar att orsaka allvarlig skada för den 
avtalsslutande partens industri.

Avtalet omfattar bestämmelser som syftar till att undvika konkurrenshämmande praxis, och i 
avtalet erkänns behovet av ett fullgott immaterialrättsligt skydd. Dessutom ska det i enlighet 
med avtalet finnas ett nära samarbete på ett stort antal områden som är kopplade till handel, 
däribland inom tullen och i fråga om den fria rörligheten för tjänster och kapital samt 
harmoniseringen av regler och normer.

Sedan avtalet trädde i kraft har EU:s varuhandel med Sydafrika ökad stadigt. EU är 
Sydafrikas viktigaste handelspartner: Under 2009 gick ca 34 procent av Sydafrikas totala 
export till EU, och ca 35 procent av den totala importen till Sydafrika kom från EU.

Trots den internationella ekonomiska krisen under samma år, uppgick värdet för Sydafrikas 
export till EU till 14,96 miljarder euro och för Sydafrikas import från EU till 
16,1 miljarder euro.
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Ett översynsförfarande inkluderades i avtalet. I enlighet med artiklarna 18 och 103 i avtalet, 
enligt vilka en översyn ska göras av avtalet inom fem år efter dess ikraftträdande, 
genomfördes 2004 en översyn efter halva avtalstiden som ledde till att parterna beslutade att 
se över bestämmelserna i avtalet.

Samarbetsrådet fastställde 2005 huvuddragen i översynen av avtalet, rörande ytterligare 
liberalisering av handeln, mindre anpassningar av bestämmelserna i avdelningen om 
utvecklingssamarbete, uppdatering av ordalydelsen i vissa bestämmelser om ekonomiskt 
samarbete och samarbete på andra områden samt införande av nya bestämmelser om sådana 
frågor som terrorism, Internationella brottmålsdomstolen, massförstörelsevapen, legosoldater 
samt handeldvapen och lätta vapen. 

Ändringen omfattar inga centrala handelsrelaterade aspekter, eftersom översynen av
bestämmelserna om handel och handelsrelaterade frågor sköts upp i avvaktan på resultatet av 
förhandlingarna om avtal om ekonomiskt partnerskap.

Föredraganden vill understryka betydelsen av förbindelserna mellan Sydafrika och EU och de 
konsekvenser som det skulle få för Sydafrika om det reviderade avtalet inte skulle ratificeras 
eller om ratificeringarna skulle försenas.

Avtalet är mycket betydelsefullt för Sydafrika. Sydafrika och EU ingick ett strategiskt 
partnerskap 2007; det rör sig därmed om en politisk plan som ska åtfölja avtalet. 

Ett framgångsrikt samarbete i forum på hög nivå har inrättats inom olika sektorer, t.ex. inom 
vetenskap och teknik, och man vill införa ytterligare forum inom andra sektorer, t.ex. inom 
tullsamarbete och utbildning. 

Föredraganden uppmuntrar Sydafrika att använda de s.k. flexibilitetsbestämmelserna som 
ingår i Trips-avtalet för att kunna tillhandahålla viktiga läkemedel till rimliga priser, 
exempelvis tvångslicenser och den mekanism som avses i artikel 30 i det avtalet, och 
insisterar på att EU inte bör förhandla om läkemedelsrelaterade Trips-plusbestämmelser som 
påverkar folkhälsan och tillgången till läkemedel, till exempel bestämmelser om 
dataexklusivitet, förlängning av patent och begränsning av grunderna för tvångslicenser.

EU är en viktig strategisk handelspartner för Sydafrika genom att ca en tredjedel av 
Sydafrikas handel är med EU. Sydafrika är för närvarande en av EU:s nio (däribland 
Brasilien, Indien och Kina) strategiska partner och hittills den enda stat i Afrika som har 
undertecknat ett avtal om strategiskt partnerskap med EU. 

Föredraganden skulle även vilja betona att det inte finns något i de reviderade delarna av 
avtalet som kan anses vara kontroversiellt, och som därmed skulle kunna motivera att 
ratificeringen skjuts upp.

Sydafrika drabbas även av olika alternativkostnader om ratificeringen inte äger rum eller 
skjuts upp på obestämd tid. Om ratificeringen skjuts upp kan det störa det nuvarande 
samarbetet mellan Sydafrika och EU, men om ändringen inte ratificeras kan det dessutom 
medföra att man förlorar ett eventuellt ännu mer fördelaktigt och djupare samarbete mellan de 
två parterna.
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******

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott 
föreslå att parlamentet ger sitt samtycke.


