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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Umowy o partnerstwie gospodarczym (UPG), które są partnerstwami dotyczącymi handlu i 

rozwoju między państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) a Unią Europejską, mają na 

celu wspieranie handlu, integracji regionalnej i stopniowego włączania państw AKP do 

gospodarki światowej, a także sprzyjanie ich zrównoważonemu rozwojowi.  

 

Dnia 15 lipca 2014 r. UE zakończyła negocjacje UPG dotyczące umowy obejmującej tylko 

towary z sześcioma państwami spośród piętnastu państw należących do 

Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC): Botswaną, Lesotho, Mozambikiem, 

Namibią, Suazi (BLMNS) oraz Republiką Południowej Afryki. Partnerzy SADC UPG to 

zróżnicowana grupa obejmująca zarówno kraje najsłabiej rozwinięte (LDC), jak i kraje o 

wyższym średnim dochodzie. UE jest ich największym regionalnym partnerem handlowym. 

Państwom BLMNS UPG zagwarantuje jednolity system dostępu: bezcłowy i 

bezkontyngentowy dostęp do UE. Jeśli chodzi o Republikę Południowej Afryki, UPG zastąpi 

odnośne postanowienia umowy o handlu, rozwoju i współpracy (TDCA) i zapewni 

dodatkowy dostęp do rynku. UPG umożliwia ewentualne późniejsze przystąpienie Angoli – 

kraju LDC, który również bierze udział w negocjacjach. 

 

Umowa o partnerstwie gospodarczym z państwami SADC zawiera kilka elementów 

zorientowanych na rozwój. Jej asymetryczny charakter umożliwia partnerom tej umowy 

ochronę sektorów wrażliwych przed europejskimi konkurentami. Kraje UPG zachowają 

pewną swobodę polityczną dzięki kilku zabezpieczeniom, aby chronić swoje krajowe gałęzie 

przemysłu i rynki rolne oraz aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Wyeliminowano 

stosowanie subsydiów wywozowych do produktów rolnych i nie przewidziano klauzuli 

zawieszającej w odniesieniu do produktów niepodlegających liberalizacji. Ponadto reguły 

pochodzenia są dość elastyczne, a w nadzwyczajnych okolicznościach można stosować 

podatki wywozowe. Niemniej jednak w trakcie wykonywania umowy bardzo istotne będzie, 

by ściśle śledzić faktyczne zmiany i szybko reagować w ramach instytucji UPG w przypadku 

pojawienia się trudności.  

 

Ponadto w postanowieniach poświęconych współpracy na rzecz rozwoju wskazano zdolności 

i inne obszary związane z handlem, które mogłyby skorzystać ze wsparcia finansowego UE. 

Potrzebne będą odpowiednie zasoby na wykonanie umowy i – oprócz Europejskiego 

Funduszu Rozwoju i pomocy na rzecz wymiany handlowej – kraje SADC mogą potrzebować 

dodatkowych środków na pokrycie kosztów dostosowawczych wynikających z UPG, jak w 

przypadku spadku dochodów. Sprawozdawca uważa, że ważne jest, aby poprzeć ideę 

funduszu UPG, przewidzianego w umowie, oraz że harmonogram zobowiązań państw SADC 

UPG dotyczących liberalizacji powinien być zgodny z harmonogramem pomocy na rzecz 

rozwoju. Ponadto UE powinna wspierać reformy fiskalne i dobre zarządzanie w kwestiach 

podatkowych. 

 

UPG zawiera rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju, w którym potwierdza 

się stosowanie przez strony standardów uznanych na szczeblu międzynarodowym oraz ich 

zobowiązanie na rzecz egzekwowania przepisów w zakresie środowiska i pracy. Procedura 

konsultacji w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem może 

angażować odnośne organy i zainteresowane strony. Niemniej jednak sprawozdawca wyraża 

obawy dotyczące ograniczonego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego podczas 
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negocjacji i podkreśla, że należy zdecydowanie zachęcać społeczeństwo obywatelskie do 

udziału na etapie wdrażania.  

 

Niestety UPG z państwami SADC nie zawiera osobnej klauzuli dotyczącej praw człowieka, 

ale odnosi się do umowy z Kotonu, w ramach której strony mogą przyjmować „odpowiednie 

środki” w przypadku poważnych naruszeń praw człowieka. W tym względzie ważne jest 

dopilnowanie, by klauzule powiązane w tej i w innych UPG nadal obowiązywały po 

wygaśnięciu umowy z Kotonu w 2020 r. 

 

UPG z państwami SADC przygotowano tak, by była zgodna z funkcjonowaniem 

Południowoafrykańskiej Unii Celnej (SACU). Sprawozdawca uważa, że omawiana UPG 

może być ważnym krokiem w kierunku dalszej integracji regionalnej, o ile podjęte zostaną 

konieczne działania następcze, a mianowicie w zakresie promowania zdolności technicznej, 

na przykład w odniesieniu do reguł pochodzenia, i ułatwień w handlu.  

 

Oczywiście kluczem do czerpania pełnych korzyści z nowych możliwości dostępu do rynku 

jest skuteczne wdrożenie umowy. W związku z tym niezwykle istotne będzie dopilnowanie, 

by wprowadzono przewidziane struktury i mechanizmy, a także zapewnienie przejrzystości 

ich funkcjonowania. Ważne będzie również promowanie silnych powiązań między 

przedsiębiorstwami, zwłaszcza aby wspierać afrykański sektor prywatny. Sprawozdawca 

zwraca uwagę na fakt, że UPG z państwami SADC powinna być skutecznie monitorowana, i 

podkreśla, że partnerstwo ze społeczeństwem obywatelskim jest absolutnie konieczne. W tym 

względzie przyznanie zasobów będzie ważne dla ułatwienia udziału społeczeństwa 

obywatelskiego w procesie monitorowania. Szczególnie istotne będzie monitorowanie wkładu 

UPG w zrównoważony i uczciwy handel, a ostatecznie w zrównoważony rozwój i 

ograniczanie ubóstwa. 

 

Ponadto sprawozdawca wzywa Wspólną Radę do przedstawiania sprawozdań z postępów, 

które powinny być omawiane przez Parlament Europejski, parlamenty afrykańskie i Wspólne 

Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, aby oceniać wkład tego partnerstwa w 

zrównoważony rozwój. 

 

Podsumowując, sprawozdawca jest zdania, że zawarte w umowie elementy elastyczności i 

zabezpieczenia, zwłaszcza w odniesieniu do handlu i zrównoważonego rozwoju, mogą pomóc 

w osiągnięciu obopólnie korzystnego porozumienia, które przyczynia się do rozwoju, a zatem 

gwarantuje spójność polityki na rzecz rozwoju, o ile zapewni się skuteczne wdrażanie i 

monitorowanie.  

****** 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na projekt decyzji Rady 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie gospodarczym 

między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC 

UPG, z drugiej strony. 
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