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Regeringens proposition till riksdagen om godkännan-
de av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å 
andra sidan, om ändring av avtalet om handel, utveckling 
och samarbete och med förslag till lag om sättande i kraft 
av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lag-
stiftningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att riksdagen 
godkänner det i september 2009 ingångna av-
talet mellan Europeiska gemenskapen och 
dess medlemsstater, å ena sidan, och Repu-
bliken Sydafrika, å andra sidan, om ändring 
av avtalet om handel, utveckling och samar-
bete samt lagen om sättande ikraft av de be-
stämmelser i avtalet som hör till området för 
lagstiftningen. Avtalet är till karaktären ett 
blandavtal, vars bestämmelser dels hör till 
medlemsstatens behörighet, dels till Europe-
iska unionens behörighet. 

Syftet med ändringsavtalet är att uppdatera 
det ursprungliga avtalet och att möjliggöra ett 
djupare samarbete. Genom ändringsavtalet 
görs det ändringar i bestämmelserna om eko-
nomiskt samarbete, utvecklingssamarbete 
och samarbete på andra sektorer. Den största 
ändringen är att det fogas vissa nya bestäm-

melser om politiskt samarbete till det ur-
sprungliga avtalet. De nya bestämmelserna 
gäller bland annat millenniemålen, massför-
störelsevapen, terrorismbekämpning, pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism, be-
kämpning av organiserad brottslighet, hand-
eldvapen och lätta vapen, legosoldater, sam-
arbete i fråga om migration och internationel-
la brottmålsdomstolen. 

Parternas godkännande av ändringsavtalet 
sker i enlighet med deras egna förfaranden. 
Avtalet träder i kraft den första dagen i den 
månad som följer på den månad då parterna 
har anmält till varandra att de nödvändiga 
förfarandena har slutförts. Lagen avses träda 
i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft vid 
en tidpunkt som bestäms genom förordning 
av statsrådet.  

————— 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 RP 50/2012 rd  
  
 

2 

INNEHÅLL 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ............................................................ 1 

INNEHÅLL................................................................................................................................ 2 

ALLMÄN MOTIVERING......................................................................................................... 3 

1 INLEDNING ............................................................................................................ 3 

2 NULÄGE .................................................................................................................. 3 

2.1 Fördrags- och handelsförbindelser mellan Europeiska unionen och Republiken 
Sydafrika ................................................................................................................... 3 

2.2 Bilaterala fördrags- och handelsförbindelser mellan Finland och Sydafrika............ 4 

3 PROPOSITIONENS MÅL OCH DE VIKTIGASTE FÖRSLAGEN ...................... 4 

4 PROPOSITIONENS KONSEKVENSER ................................................................ 5 

4.1 Ekonomiska konsekvenser........................................................................................ 5 

4.2 Konsekvenser för myndigheterna ............................................................................. 5 

4.3 Konsekvenser för miljön........................................................................................... 5 

4.4 Samhälleliga konsekvenser....................................................................................... 5 

5 BEREDNINGEN AV PROPOSITIONEN ............................................................... 5 

5.1 Beredningen inom Europeiska unionen .................................................................... 5 

5.2 Den nationella beredningen ...................................................................................... 5 

DETALJMOTIVERING ............................................................................................................ 7 

1 Innehållet i avtalet och dess förhållande till lagstiftningen i Finland ....................... 7 

ARTIKEL 1 .............................................................................................................. 7 

AVDELNING I: ALLMÄNNA MÅL, PRINCIPER OCH POLITISK DIALOG... 7 

AVDELNING IV: EKONOMISKT SAMARBETE................................................ 7 

AVDELNING V: UTVECKLINGSSAMARBETE................................................. 7 

AVSNITT A: ALLMÄNT........................................................................................ 7 

AVSNITT B: GENOMFÖRANDE .......................................................................... 8 

AVDELNING VI: SAMARBETE PÅ ANDRA OMRÅDEN................................. 8 

AVDELNING VII: FINANSIELLA ASPEKTER PÅ SAMARBETET................ 10 

ARTIKEL 2 ............................................................................................................ 10 

ARTIKEL 3 ............................................................................................................ 10 

ARTIKEL 4 ............................................................................................................ 10 

2 Lagförslag ............................................................................................................... 10 

3 Ikraftträdande.......................................................................................................... 10 

4 Behovet av riksdagens samtycke samt lagstiftningsordning................................... 11 

4.1 Behovet av riksdagens samtycke ............................................................................ 11 

4.2 Behandlingsordning ................................................................................................ 13 

LAGFÖRSLAG........................................................................................................................ 14 

FÖRDRAGSTEXT .................................................................................................................. 15 
 



 RP 50/2012 rd  
  
 

3 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Det viktigaste och mest omfattande avtalet 
som bestämmer om förbindelserna mellan 
Europeiska unionen (EU) och Sydafrika är 
avtalet om handel, utveckling och samarbete 
(Trade, Development and Cooperation Agre-
ement, TDCA-avtalet). TDCA-avtalet under-
tecknades den 11 oktober 1999 och trädde i 
kraft den 1 maj 2004 (FördrS 67 och 
68/2004). Enligt artiklarna 18 och 103 i avta-
let ska det företas en översyn av avtalet inom 
fem år efter det att det trätt i kraft. Utifrån 
översynen enligt dessa artiklar fastlade EU 
och Sydafrika den 7 november 2005 breda 
riktlinjer för ändringen av avtalet. Den 17 
november 2006 gav rådet kommissionen 
mandat att förhandla om en ändring av 
TDCA-avtalet.  

Översynen av avtalet syftade ursprungligen 
dels till uppdatering och förnyande av vissa 
bestämmelser om politiskt samarbete i 
TDCA-avtalet, dels till ytterligare liberalise-
ring av handeln. Vidare var avsikten att göra 
mindre anpassningar i avsnittet om utveck-
lingssamarbete och att uppdatera ordalydel-
sen i många av bestämmelserna om ekono-
miskt samarbete och samarbete på andra om-
råden. TDCA-avtalets handelsbestämmelser 
uteslöts emellertid från förhandlingarna när 
Sydafrika tillträdde SADC-gruppen 
(Southern African Development Community), 
som består av länder från södra Afrika, i för-
handlingarna som samtidigt fördes med EU 
om ekonomiskt partnerskap (Economic Part-
nership Agreement). Till övriga delar fortsat-
te förhandlingarna i enlighet med mandatet 
och förhandlingarna mellan kommissionen 
och Sydafrika kunde slutföras den 10 oktober 
2007.  

Som resultat av förhandlingarna har genom 
avtalet de bestämmelser i TDCA-avtalet änd-
rats som gäller ekonomiskt samarbete, ut-
vecklingssamarbete och samarbete inom 
andra sektorer. Den största förändringen har 
utgjorts av att vissa nya bestämmelser om 
politiskt samarbete har fogats till TDCA-
avtalet. De gäller bland annat hindrande av 
spridning av massförstörelsevapen och följ-
derna av att exportkontrollsystemet försum-

mas, kampen mot terrorismen, bekämpning 
av den organiserade brottsligheten, förebyg-
gande av spridning av handeldvapen och lätta 
vapen, legosoldater, internationella brott-
målsdomstolen och samarbete i migrations-
frågor. 

Ändringsavtalet syftar till att uppdatera 
TDCA-avtalet med hänsyn till EU:s och 
Sydafrikas befintliga internationella fördrag 
och förpliktelser, såsom Cotonou-avtalet 
(FördrS 69/2005), FN:s millenniedeklaration 
och olika FN-fördrag och resolutioner.  

Den 1 april 2008 beslöt rådet om under-
tecknande av ändringsavtalet. Det underteck-
nades i Kleinmond den 11 september 2009.   

Ändringsavtalet har ingåtts med stöd av ar-
tikel 310 i EG-fördraget (dagens artikel 217 i 
Fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt, EUF-fördraget), artikel 300.2 andra 
meningen och artikel 300.3 andra stycket 
(dagens artikel 218 EUF-fördraget). Avtalet 
innehåller både bestämmelser som hör till 
unionens och bestämmelser som hör till med-
lemsstaternas behörighet och det handlar så-
ledes om ett avtal med delad behörighet, dvs. 
ett så kallat blandavtal, där både unionen och 
dess medlemsstater är parter. Avtalet förut-
sätter därför ett godkännande såväl av unio-
nen som av dess medlemsstater.  

 
2  Nuläge 

2.1 Fördrags- och handelsförbindelser 
mellan Europeiska unionen och Re-
publiken Sydafrika 

TDCA-avtalet som nu ska ändras reglerar 
förbindelserna mellan EU och Sydafrika på 
bred front. I och med avtalet har största delen 
av tullarna mellan EU och Sydafrika inom 
varuhandeln avvecklats. Förbindelserna fast-
ställs förutom av TDCA-avtalet särskilt av 
det strategiska partnerskapet mellan EU och 
Sydafrika vars riktlinjer man kom överens 
om 2006. En gemensam handlingsplan (Joint 
Action Plan) antogs 2007. 

Sydafrika ställde sig utanför det EPA-
interimsavtal (Economic Partnership Agree-
ment) som 2007 förhandlades fram mellan 
EU och AVS-staterna och som begränsade 



 RP 50/2012 rd  
  
 

4 

sig till varuhandeln. Förhandlingarna om 
landets deltagande i avtalet har fortfarande 
inte slutförts. 

Sydafrika är EU:s viktigaste handelspartner 
i Afrika. De procentuella andelarna av EU:s 
export och import är relativt små, men av 
EU:s handelspartner placerade sig Sydafrika 
både avseende exporten och importen på 17 
plats år 2010. Av EU:s export hänförde sig 
1,6 % till Sydafrika år 2010 och analogt av 
kom 1,2 % av importen från Sydafrika. Från 
Sydafrika importerar EU särskilt bränsle och 
produkter från gruvsektorn (27 %) samt ma-
skiner och anläggningar (18 %). Till Sydafri-
ka exporterar EU mest maskiner och anlägg-
ningar (50 %) samt kemikalier (15 %). Av 
medlemsstaterna i EU är Sydafrikas viktigas-
te handelspartner Tyskland, Storbritannien, 
Frankrike och Holland. 

EU är Sydafrikas viktigaste handelspartner. 
Av den sydafrikanska exporten hänförde sig 
2010 nästan 30 % till EU och av importen 
var över 30 % från EU-området. Importen till 
EU-området har tilltagit de senaste åren och 
produkturvalet har breddats.   

Sydafrika anslöt sig till Världshandelsor-
ganisationen (WTO) 1995. 

 
2.2 Bilaterala fördrags- och handelsför-

bindelser mellan Finland och Sydaf-
rika 

Som medlemsstat i EU bestäms förbindel-
serna också mellan Finland och Sydafrika till 
väsentliga delar genom TDCA-avtalet. De 
viktigaste bilaterala fördragen mellan länder-
na behandlar undvikande av dubbel beskatt-
ning (avtal mellan Republiken Finland och 
Republiken Sydafrika för att undvika dub-
belbeskattning och förhindra kringgående av 
skatt beträffande skatter på inkomst, FördrS 
77 och 78/1995, och överenskommelse mel-
lan Finland och Sydafrikanska unionen för 
undvikande av dubbelbeskattning beträffande 
inkomst av sjö- och lufttrafik, FördrS 
11/1952), främjande av och ömsesidigt skydd 
för investeringar (överenskommelse mellan 
Republiken Finlands regering och Republi-
ken Sydafrikas regering om främjande av och 
ömsesidigt skydd för investeringar, FördrS 7 
och 8/2001) samt allmänna villkor och förfa-
randen i fråga om utvecklingssamarbetet 
(överenskommelse mellan Republiken Fin-

lands regering och Republiken Sydafrikas 
regering om allmänna villkor och förfaran-
den i fråga om utvecklingssamarbetet och 
överenskommelsen om ändring av överens-
kommelsen mellan Republiken Finlands re-
gering och Republiken Sydafrikas regering 
om allmänna villkor och förfaranden i fråga 
om utvecklingssamarbetet, FördrS 80/2001 
och FördrS 83/2010). 

Handelsförbindelserna mellan Finland och 
Sydafrika är procentuellt sett relativt små. Av 
Finlands export hänförde sig enligt tullens ut-
rikeshandelsstatistik 2010 ca 0,5 % till Syd-
afrika och av importen ca 0,4 % från Sydaf-
rika. De viktigaste exportprodukterna till 
Sydafrika var maskiner, anläggningar och 
transportmedel, papper, papp och av dem 
tillverkade produkter samt elektronikproduk-
ter. Från Sydafrika importerades det till Fin-
land mest råvaror, såsom malmer och metal-
ler, samt maskiner, anläggningar och trans-
portmedel. 

 
 

3  Proposit ionens mål  och de vikt i -
gaste  förslagen 

Europeiska kommissionen utgav den 28 
juni 2006 ett meddelande där den lyfte upp 
Republiken Sydafrika till kretsen av strate-
giska partner. I meddelandet erkände kom-
missionen Republiken Sydafrikas viktiga roll 
med avseende på hela Afrika och dess ställ-
ning som ankarstat. Det ändrade TDCA-
avtalet återspeglar Republiken Sydafrikas allt 
viktigare ställning för Europeiska unionen. 
Ändringsavtalet ställer bättre än det ur-
sprungliga avtalet parterna sinsemellan i 
jämbördig ställning genom att ställa dem 
jämlika förpliktelser. Om ökningen i parter-
nas inbördes betydelse vittnar också de nya 
bestämmelser som har införts i TDCA-
avtalet, vilka särskilt fokuserar på internatio-
nell säkerhet och bekämpning och förhind-
rande av internationell brottslighet.  

Ändringsavtalet syftar till att uppdatera 
TDCA-avtalet och till att fördjupa samarbetet 
på vissa områden.   

Den största ändringen som ändringsavtalet 
medför i TDCA-avtalet är att vissa avtalsbe-
stämmelser om politiskt samarbete har fogats 
till avtalet. Parterna åtar sig att genom änd-
ringsavtalet verka i samarbete för att bekäm-
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pa terrorism, penningtvätt och finansiering av 
terrorism, organiserad brottslighet, spridning 
av massförstörelsevapen, olaglig spridning 
av handeldvapen och lätta vapen samt lego-
soldater. Parterna befäster också sitt stöd för 
Internationella brottmålsdomstolen (Interna-
tional Criminal Court, ICC). Vidare faststäl-
ler avtalet ramarna för parternas samarbete i 
invandringsfrågor, däribland bekämpning av 
olaglig migration.  

Propositionens mål är att inhämta riksda-
gens godkännande för avtalet. Propositionen 
innehåller också ett förslag till så kallad 
blankettlag genom vilken de bestämmelser i 
avtalet som hör till området för lagstiftningen 
sätts i kraft. 

 
 

4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Ändringen av avtalet har inga direkta kon-
sekvenser för statsbudgeten.  

 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Ändringsavtalet har inga direkta konse-
kvenser för myndigheterna. Uppgifter som 
härleds ur avtalet utförs inom ramen för be-
fintliga resurser. 

 
4.3 Konsekvenser för miljön 

Ändringsavtalet har inga direkta miljökon-
sekvenser. Genom avtalet ändras TDCA-
avtalets bestämmelse som gäller miljön. Till 
den avtalsbestämmelsen har det fogats ett 
omnämnande om samarbete på multilaterala 
arenor, medräknat Förenta nationerna, vilket 
dock inte har några direkta miljökonsekven-
ser.  

 
4.4 Samhälleliga konsekvenser 

De väsentligaste ändringarna som genom 
ändringsavtalet har gjorts i TDCA-avtalet 
gäller samarbetet i bekämpningen av interna-
tionell brottslighet. Genom de nya avtalsbe-
stämmelserna i ärendet ska parternas samar-
bete och politiska dialog på området intensi-
fieras. Genom ändringsavtalet åtar sig parter-
na särskilt att verkställa sina internationella 

åtaganden inom bekämpningen av internatio-
nell brottslighet. Genom ändringsavtalet in-
rättas inga nya samarbetsorgan.  

Ändringsavtalet syftar också till att intensi-
fiera samarbetet mellan parterna inom områ-
det för migration, till att nivellera egna med-
borgares ställning som lagligen befinner sig 
på den andra partens territorium i relation till 
partens medborgare och till att förhindra 
olaglig invandring. De nya bestämmelserna 
om invandring har i regel karaktären av re-
kommendationer och uppmuntrar särskilt till 
grundlig dialog. Finlands nationella diskri-
mineringslagstiftning och internationella för-
pliktelser som är bindande för Finland täcker 
i den form de har i dag innehållet i de nya av-
talsbestämmelserna i fråga, så ur finländsk 
synpunkt har ändringen inte några betydande 
konsekvenser. 

Finland och Sydafrika har goda bilaterala 
förbindelser. Det är värt att minnas att 
TDCA-avtalet inte minskar betydelsen av att 
sköta de bilaterala förbindelserna, utan utgör 
ett komplement. 

 
 

5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningen inom Europeiska unio-
nen 

Enligt artiklarna 18 och 103 i det ursprung-
liga avtalet ska det företas en översyn av av-
talet inom fem år efter det att det trätt i kraft. 
Utifrån översynen avtalade EU och Sydafrika 
den 7 november 2005 om de stora riktlinjer-
na för ändringen av avtalet. Den 17 novem-
ber 2006 gav rådet kommissionen mandat att 
förhandla om en ändring av TDCA-avtalet. 
Förhandlingarna mellan kommissionen och 
Sydafrika slutfördes den 10 oktober 2007.  

Den 1 april 2008 beslöt rådet om under-
tecknande av ändringsavtalet och det under-
tecknades i Kleinmond den 11 september 
2009. 

 
5.2 Den nationella beredningen 

Med stöd av 97 § i grundlagen har riksda-
gens stora utskott och utrikesutskott den 25 
mars 2008 lämnats en E-skrivelse (E 20/2008 
rd) om beredningen av ändringarna av avta-
let.  
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Regeringens proposition har beretts i utri-
kesministeriet. Den har varit på remiss till 
kommunikationsministeriet, justitieministeri-
et, inrikesministeriet samt närings- och ar-

betsministeriet. Kommentarerna i remissytt-
randena har beaktat i den slutliga beredning-
en av propositionen. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Innehål let  i  avtalet  och dess  för-
hål lande t i l l  lagst i f tningen i  Fin-
land 

Ändringsavtalet innehåller fyra artiklar och 
i detaljmotiveringen är motiveringarna till 
varje artikel i ändringsavtalet skrivna med 
hänvisning till artiklarna i det ursprungliga 
avtalet som ändras. Hänvisningarna anges 
inom parentes. Styckenumreringen i detalj-
motiveringen hänvisar till styckena i änd-
ringsavtalet. Avdelningarnas namn har i mo-
tiveringen lagts till för att underlätta läsning-
en.  

 
ARTIKEL 1 

Artikel 1.1 (Ingressen). Ett nytt sjätte skäl 
har införts i ingressen där parternas vilja att 
arbeta för nedrustning och för att främja en 
avtalsmässig reglering som ska förhindra 
spridningen av vapen har skrivits in. 

 
AVDELNING I: ALLMÄNNA MÅL, 

PRINCIPER OCH PO-
LITISK DIALOG 

Artikel 1.2 (artikel 2). I stycke 1 i artikeln 
har det införts ett omnämnande om att sam-
arbetet i frågor som gäller nedrustning och 
förhindrande av spridning av massförstörel-
sevapen utgör en väsentlig beståndsdel i av-
talet. 

 
AVDELNING IV: EKONOMISKT SAM-

ARBETE 

Artikel 1.3 (artikel 55). Definitionen av 
kommunikation har strukits, vilket ger smi-
digare tolkningsmöjligheter inom samarbe-
tets olika delområden när medierna utveck-
las. I artikeln redogörs också i vidare drag än 
tidigare för mål och innehåll i samarbetet. 
Underlättande av delaktighet och interaktion 
mellan olika aktörer betonas. Vidare konsta-
teras att gemensamma projekt bör tas i över-
vägande för genomförande inom ramen för 
programmet för utvecklingssamarbete. n 

Artikel 1.4 (artikel 57). Den uttömmande 
definitionen av syftet med samarbetet har 
gjorts vagare. Syftet med samarbetet definie-

ras något avvikande från tidigare och bland 
annat tryggande av energiförsörjningen har 
tagits med. En ny tredje punkt har införts om 
åtgärder som Sydafrika redan vidtar. 

Artikel 1.5 (artikel 58). Förutom de tidi-
gare hälso- och säkerhetsnormerna nämns nu 
även miljön. Ytterligare har det införts en ny 
punkt 1 d som syftar till att främja lokal an-
rikning av mineral och skapa möjligheter för 
samarbete i utvecklingen av sektorn för mi-
neralanrikning. Också Afrikanska gruvpart-
nerskapet (AMP) nämns.  

Artikel 1.6 (artikel 59). Artikeln har änd-
rats så att den nu också omfattar järnvägstra-
fikens säkerhet och säkerheten betonas också 
annars mera än tidigare. I punkten har det har 
införts nya led d)-f) om utbyte av informa-
tion och stärkt samarbete, harmonisering av 
transportpolitiken och regelverken och om att 
bygga upp partnerskap på området system för 
satellitnavigering. 

Artikel 1.7 (artikel 59a). I en ny artikel 
om sjötransporter föreskrivs det att parterna 
ska uppmuntra aktörerna inom sina territorier 
att samarbeta inom olika områden och att de 
bekräftar sitt starka engagemang för de inter-
nationella konventioner som de har ratificerat 
inom området för sjötransporter är överens 
om att samarbeta om dessa frågor. Artikeln 
skapar förutsättningar för olika sätt att 
genomföra samarbetet. 

Artikel 1.8 (artikel 60). Omnämnandet av 
lokala pilotprojekt som ett sätt att främja och 
utveckla turismen har strukits och sätten att 
genomföra samarbetet lämnats öppet. Likaså 
har främjandet av det regionala samarbetet 
ändrats så att det geografiskt är mera omfat-
tande, till att omfatta samarbete förutom på 
regional även på kontinental nivå. 

 
AVDELNING V: UTVECKLINGSSAM-

ARBETE 

AVSNITT A:  ALLMÄNT 

Artikel 1.9 (artikel 65). Till artikeln om 
utvecklingssamarbete har det lagts till ett 
omnämnande om att samarbetet förutom på 
grundval av politisk dialog och partnerskap 
också ska genomföras på grundval av bi-
ståndseffektivitet. Till de primära målen har 
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det lagts till att millennieutvecklingsmålen 
uppnås. 

Artikel 1.10 (artikel 65a). I den nya arti-
keln bekräftar parterna sitt engagemang för 
att millennieutvecklingsmålen ska uppnås till 
2015 och är också överens om att intensifiera 
sina ansträngningar för att uppfylla åtagan-
dena från Monterreykonferensen och uppnå 
målen i genomförandeplanen från Johannes-
burg. Parterna ger vidare uttryck för sitt stöd 
till Afrikanska unionen och dess socioeko-
nomiska program.  

Artikel 1.11 (artikel 66). Områdena för 
utvecklingssamarbetet fastställs inte längre 
direkt utifrån avtalet utan kommer att fast-
ställas i gemensamt överenskomna fleråriga 
programplaneringsdokument. Termen ”icke-
statliga utvecklingspartner och aktörer” er-
sätts med det till innehållet vidare begreppet 
”icke-statliga aktörer” och ordet ”tidigare” 
utgår. 

Artikel 1.12 (artikel 67). Till skillnad från 
den tidigare öppnare definitionen definieras 
stödberättigade förmånstagare nu uttömman-
de. 

Artikel 1.13 (artikel 68). Termen ”icke-
statlig partner” ersätts med ”icke-statlig ak-
tör”. 

Artikel 1.14 (artikel 69). I artikeln finns 
bestämmelser om programplanering, dvs. om 
fleråriga vägledande program.  

Artikel 1.15 (artikel 71). Termen ”ett fi-
nansieringsförslag” ersätts med ”en årlig åt-
gärdsplan”. 

 
 

AVSNITT B: GENOMFÖRANDE 

Artikel 1.16 (artikel 73). I artikeln be-
stäms det om deltagande i anbudsinfordran 
och i upphandlingskontrakt. Deltagandet har 
utvidgats till att i regel omfatta även länder 
och territorier som kan komma ifråga på 
grundval av gemenskapens bestämmelser om 
avbindning av bistånd. Ursprunget för leve-
ranser av varor har begränsats på samma sätt. 

Artikel 1.17 och 1.18 (artiklarna 76 och 
77). I artikeltexten ersätts ”samarbetsrådet” 
med ”EU:s ministerråd”. 

Artikel 1.19 (artikel 79). Termen ”chefut-
anordnare” ersätts med ”utanordnare”. 

Artikel 1.20 (artikel 82). Följande tidigare 
upprepade sats stryks: Samarbetet skall över-

vakas och utvärderas av Sydafrika och ge-
menskapen gemensamt.  

 
AVDELNING VI: SAMARBETE PÅ 

ANDRA OMRÅDEN  

Artikel 1.21 (artikel 83). I ändringsför-
draget har det införts en ny mera omfattande 
artikel om vetenskap och teknik. I den ges 
hållbar utveckling större vikt. Parterna åtar 
sig att föra en regelbunden dialog i syfte att 
gemensamt fastlägga prioriteter för samarbe-
tet på områdena vetenskap och teknik. I arti-
keln fastläggs det i täckande ordalag vad 
samarbetet ska gälla.  

Artikel 1.22 (artikel 84). I den ändrade ar-
tikeln ges det en noggrannare definition på 
olika forum för samarbetet, dvs. FN och 
andra multilaterala forum. Ytterligare har två 
språkliga ändringar vidtagits i artikeln.   

Artikel 1.23 (artikel 85). I artikeln be-
stäms det om kulturpolitisk dialog, kulturell 
mångfald och interkulturell dialog samt om 
kultursamarbete och kulturutbyte. 

Artikel 1.24 (artikel 86). I artikeln om so-
ciala frågor fastställs det att parterna åtar sig 
att föra en dialog om sysselsättning och soci-
alpolitik. Till listan över vad dialogen ska 
omfatta har fogats anständigt arbete för alla, 
socialt skydd, människor med funktionshin-
der, äldre människor och unga människor. 

Artikel 1.25 (artikel 90). Artikeln gäller 
till skillnad från tidigare endast samarbete 
om narkotikabekämpning, om penningtvätt 
föreskrivs i en separat artikel (91C). I arti-
keln fastläggs mål och metoder för samarbe-
tet. I den nya artikeln är parterna mera jäm-
ställda, medan den tidigare artikeln mera be-
fattade sig med Sydafrika.  

Artikel 1.26 (artikel 91). Artikelrubriken 
har omformulerats till ”Skydd av personupp-
gifter”. I första punkten föreskrivs det närma-
re om de internationella standarder skyddet 
av personuppgifter ska anpassas till. 

Artikel 1.27 (artiklarna 91a-91h) 
Artikel 1.27.1 (artikel 91a). Parterna är 

överens om att samarbeta och bidra till an-
strängningarna för att stärka det multilaterala 
nedrustnings- och icke-spridningssystemet 
och är också överens om att i detta samman-
hang samarbeta för att förhindra spridning av 
massförstörelsevapen och bärare av sådana 
vapen genom att till fullo iaktta och på natio-
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nell nivå fullgöra sina skyldigheter och åta-
ganden enligt internationella fördrag och av-
tal om nedrustning och icke-spridning och 
andra internationella skyldigheter på områ-
det. Parterna är överens om att punkterna 1 
och 2 i denna artikel är väsentliga bestånds-
delar i avtalet och att de ingår i den politiska 
dialog som avses i avtalet. Parterna är också 
överens om att de ska arbeta för att andra in-
ternationella nedrustnings- och icke-
spridningsavtal undertecknas, ratificeras eller 
tillträds och fullgörs på nationell nivå och att 
de ska iaktta alla internationella rättsligt bin-
dande avtal. Parterna är också överens om att 
upprätta ett effektivt system för nationell ex-
portkontroll med därtill hörande sanktioner.  
De straffrättsliga sanktionerna i artikeln hör 
till området för lagstiftningen. 

Om kontrollen av produkter med dubbel 
användning har på unionsnivå utfärdats rå-
dets förordning (EG) nr 428/2009 om upprät-
tande av en gemenskapsordning för kontroll 
av export, överföring, förmedling och transi-
tering av produkter med dubbla använd-
ningsområden. Nationellt regleras exportkon-
trollordningen i lagen om kontroll av export 
av produkter med dubbel användning 
(562/1996). 

Artikel 1.27.2 (artikel 91b). I den nya ar-
tikeln om bekämpning av terrorism fördömer 
parterna alla former av terroristhandlingar, 
bekräftar att de är beslutna att med respekt 
för internationell rätt gripa sig an de faktorer 
som bidrar till spridning av terrorism, beto-
nar vikten av att FN:s globala strategi för ter-
rorismbekämpning genomförs är överens om 
att samarbeta med tanke på att förhindra ter-
roristhandlingar. I artikeln fastläggs också 
ramar och former för samarbetet. 

Artikel 1.27.3 (artikel 91c). Penningtvätt 
har avknoppats från kontexten i artikeln om 
bekämpning av narkotika (artikel 90) till en 
egen artikel. Artikeln behandlar också finan-
siering av terrorism. Parterna bekräftar sin 
strävan att förhindra att deras finansiella sy-
stem används för att penningtvätt. I artikeln 
fastläggs det också vad samarbetet på detta 
område kan omfatta. 

Artikel 1.27.4 (artikel 91d). I den nya ar-
tikeln föreskrivs om samarbete för att be-
kämpa organiserad brottslighet. Artikeln om-
fattar också korruption. 

Artikel 1.27.5 (artikel 91e). I den nya ar-
tikeln om handeldvapen och lätta vapen är 
parterna överens om att bedriva och vidare-
utveckla ett nära samarbete för att förhindra, 
bekämpa och undanröja den olagliga han-
delns olika delområden och bekräftar sina 
åtaganden inom ramen för relevanta instru-
ment. 

Artikel 1.27.6 (artikel 91f). Parterna för-
binder sig att föra en politisk dialog om för-
hindrande av legosoldatverksamhet och att, i 
överensstämmelse med sina nationella och 
internationella åtaganden, samarbeta i syfte 
att förhindra sådan verksamhet. 

Artikel 1.27.7 (artikel 91g). Parterna be-
kräftar sitt stöd för Internationella brottmåls-
domstolen och dess principer och värden. De 
är överens om att samarbeta för att främja 
Romstadgans universalitet och integritet och 
om att bygga ut sitt samarbete med brott-
målsdomstolen.  

Artikel 1.27.8 (artikel 91h). I den nya ar-
tikeln om migration fastläggs innehållet i mi-
grationsdialogen. Till detta omfattande pro-
gram ingår bland annat rättvis behandling 
och icke-diskriminering av utländska med-
borgare som är lagligt bosatta inom parternas 
respektive territorier, frågor kring visum och 
gränskontroll, frågor kring resehandlingar, 
kopplingarna mellan migration och utveck-
ling, politik för att ta itu med olaglig invand-
ring, utveckling och tillämpning av nationell 
lagstiftning och praxis i fråga om internatio-
nellt skydd samt frågor som har med återsän-
dande och återtagande att göra. Parterna går 
med på att återta olagliga invandrare. Parter-
na ska till sina medborgare utfärda de för det-
ta ändamål erforderliga identitetshandlingar-
na. Om parterna är överens om detta, får de 
inleda förhandlingar med tanke på att ingå ett 
bilateralt avtal om särskilda förpliktelser i 
fråga om återsändande och återtagande av 
deras medborgare. 

Det är skäl att konstatera att det i punkt 2 g 
finns ett översättningsfel i den finska texten 
som inte till fullo motsvarar de andra språk-
versionerna. Enligt den finska texten ska den 
politiska dialogen omfatta ett brett och 
vittomspännande program som bl.a. inbegri-
per dels en effektiv och preventiv politik för 
att ta itu med olaglig invandring, dels smugg-
ling av migranter och människohandel inbe-
gripet att bekämpa nätverk av människo-
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smugglare och människohandlare och skydda 
offren för sådan verksamhet. Till exempel på 
engelska lyder texten: ”the establishment of 
an effective and preventive policy to tackle 
illegal immigration, smuggling of migrants 
and trafficking in human beings including 
combating networks of smugglers and traf-
fickers and protecting victims”. I artikeln fö-
reskrivs det alltså bland annat om politik mot 
smuggling av migranter och människohan-
del. Inexaktheten i den finska texten handlar 
om ett uppenbart översättningsfel. 

 
 

AVDELNING VII:  FINANSIELLA 
ASPEKTER PÅ SAM-
ARBETET 

Artikel 1.28 (artikel 94). I artikeln före-
skrivs om hur finansiellt bistånd i form av 
gåvobistånd ska täckas. 

Artikel 1.29 (Protokoll nr 1, bilaga IV). 
En del ändringar har gjorts i bilagans sydaf-
rikanska språkversioner men de inverkar inte 
på den svenska texten. 

 
ARTIKEL 2  

I artikeln anges de språk, på vilka avtalet 
har upprättats. 

 
ARTIKEL 3 

Parterna ska godkänna avtalet i enlighet 
med sina egna förfaranden och meddela var-
andra när dessa har avslutats. Ytterligare an-
ges det i artikeln att godkännandeinstrumen-
ten ska deponeras hos Europeiska unionens 
råds generalsekretariat.  

 
ARTIKEL 4 

Avtalet träder i kraft den första dagen i den 
månad som följer på den månad då parterna 
har meddelat varandra att de för detta ända-
mål nödvändiga förfarandena har slutförts. 

 
2  Lagförslag 

1 §. Paragrafen innehåller den sedvanliga 
blankettlagsbestämmelsen genom vilken de 
bestämmelser i avtalet som hör till området 
för lagstiftningen sätts i kraft. De bestämmel-

ser som hör till området för lagstiftningen 
specificeras nedan i avsnittet om behovet av 
riksdagens samtycke. 

2 §. Lagen föreslås träda i kraft samtidigt 
som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt 
som fastställs genom förordning av statsrå-
det. Bestämmelser om sättande i kraft i Fin-
land av andra bestämmelser än de som hör 
till området för lagstiftningen finns i 95 § 1 
mom. i grundlagen. Genom lagen om ändring 
av Finlands grundlag (1112/2011) har mo-
mentet ändrats så att bestämmelser som inte 
hör till området för lagstiftningen sätts i kraft 
genom förordning. Enligt 80 § i grundlagen 
utfärdas en förordning av statsrådet, om det 
inte särskilt anges vem som ska utfärda den. I 
enlighet med det anförda har förordningsbe-
myndigandet hänförts till statsrådet. Grund-
lagsändringen trädde i kraft den 1 mars 2012. 

 
 

3  Ikraftträdande 

Parterna godkänner avtalet i enlighet med 
sina egna förfaranden. Godkännandeinstru-
mentet deponeras hos Europeiska unionens 
generalsekretariat. Avtalet träder i kraft den 
första dagen i den månad som följer på den 
månad då parterna har anmält till varandra att 
de för detta ändamål nödvändiga förfarande-
na har slutförts. Vid tidpunkten för överläm-
nandet av regeringens proposition har förut-
om Sydafrika även Bulgarien, Lettland, Ne-
derländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien 
Sverige, Tjeckien och Österrike meddelat om 
sitt godkännande. Lagförslaget som ingår i 
propositionen avses träda i kraft samtidigt 
som avtalet träder i kraft. 

Avtalet innehåller inte bestämmelser som 
hör till Ålands behörighet, även om det ingår 
bestämmelser i avtalet om vissa samarbets-
områden som rör områden som hör till land-
skapets behörighet enligt 18 § i självstyrelse-
lagen för Åland. Avtalsbestämmelserna for-
mulerats såtillvida allmänt och målinriktat 
(främst om samarbete, dialog och informa-
tionsutbyte mellan parterna), att de inte kan 
anses inverka på Ålands möjligheter att utöva 
sin behörighet i enlighet med självstyrelsela-
gen i frågor som hör till dess behörighet. 
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4  Behovet  av r iksdagens samtycke 
samt lagst i f tningsordning  

4.1 Behovet av riksdagens samtycke 

Behörighetsfördelningen mellan Europeis-
ka unionen och medlemsstaterna  

Avtalet är till karaktären ett så kallat bland-
avtal som innehåller bestämmelser som både 
inom unionens och inom medlemsländernas 
behörighet. En del av dessa bestämmelser 
hör till unionens exklusiva behörighet, me-
dan andra hör till unionens och medlemssta-
ternas delade behörighet. I en del frågor som 
det föreliggande avtalet hör behörigheten 
uteslutande till medlemsländerna. Riksdagen 
ska enligt etablerad praxis godkänna ett så-
dant avtal endast till de delar som hör till 
Finlands behörighet (t.ex. GrUU 6/2001 rd, 
GrUU 31/2001 rd, GrUU 16/2004 rd och 
GrUU 24/2004 rd). 

Behörighetsfördelningen är inte entydig 
och frågan om till vilka delar det föreliggan-
de avtalets bestämmelser hör till medlemssta-
ternas och till vilka delar till unionens behö-
righet är oklart. Bedömningen av behörig-
hetsfördelningen försvåras av att det är fråga 
om ett avtal mellan EU:s och dess medlems-
stater, å ena sidan, och en tredje stat, å andra 
sidan, vars avtalsförpliktelser är samarbets-
förpliktelser som både hänför sig till EU och 
till medlemsstaterna. 

 Beslutet om undertecknande av ändrings-
avtalet har fattats med stöd av artikel 310 i 
EG-fördraget (den så kallade associeringsar-
tikeln, nu artikel 217 i Fördraget om Europe-
iska unionens funktionssätt, EUF-fördraget), 
artikel 300.2 första stycket andra meningen 
och artikel 300.3 andra stycket (nu artikel 
218 EUF-fördraget). 

Unionen bör anses få ingå avtalet med stöd 
av artikel 37 i EU-fördraget till den del av-
talsbestämmelserna gäller utrikes- och säker-
hetspolitisk behörighet. Sådana bestämmelser 
ingår särskilt i tillägget till artikel 2 i TDCA-
avtalet, där avtalets väsentliga beståndsdelar 
fastslås, och i de nya artiklarna 91b om be-
kämpning av terrorism, 91e om handeldva-
pen och lätta vapen, 91f om legosoldater 
samt 91g om internationella brottmålsdom-
stolen vilka genom ändringsfördraget fogas 
till TDCA-avtalet. Även bestämmelserna i 
artikel 91a om massförstörelsevapen och bä-

rare av sådana vapen, som också är en ny ar-
tikel i TDCA-avtalet, hör till området för den 
ovan nämnda utrikes- och säkerhetspolitiken 
till den del det inte är frågan om exportkon-
trollregler som hör till unionens behörighet, 
vilket det hänvisas till i artikel 91a punkt 2 
led b. Eftersom rådets beslut om underteck-
nandet av avtalet inte hänvisar till artikel 37 i 
EU-fördraget (tidigare artikel 24 FEU) som 
rättsgrund bör det anses att unionen inte till 
denna del har tillämpat sin behörighet och 
därmed hör de berörda avtalsbestämmelserna 
till medlemsstaternas behörighet. 

Medlemsstaterna har fortfarande behörig-
het också avseende samarbetet som rör mi-
gration (artikel 91h) till den del det handlar 
om återsändande och återtagande och om 
medlemsstaternas skyldighet att utfärda de 
för detta ändamål erforderliga identitetshand-
lingarna (artikel 91h punkt 3 led a). Med-
lemsstaterna har behörighet också till den del 
det handlar om medlemsstaternas rätt att med 
stöd av mandatet i artikeln (artikel 91h punkt 
3 led b) ingå avtal om återtagande med Syd-
afrika. 

 
Avtalsbestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen 

 
Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen godkänner 

riksdagen fördrag och andra internationella 
förpliktelser som innehåller bestämmelser 
som hör till området för lagstiftningen. Enligt 
grundlagsutskottets tolkningspraxis omfattar 
riksdagens grundlagsbefästa godkännande-
kompetens alla bestämmelser i internationel-
la förpliktelser som i materiellt hänseende 
hör till området för lagstiftningen. En be-
stämmelse i ett fördrag eller någon annan in-
ternationell förpliktelse bör således anses 
höra till området för lagstiftningen 1) om be-
stämmelsen gäller utövande eller inskränk-
ning av en grundläggande rättighet som är 
tryggad i grundlagen, 2) om bestämmelsen i 
övrigt gäller grunderna för individens rättig-
heter eller skyldigheter, 3) om det enligt 
grundlagen skall föreskrivas i lag om den sak 
som bestämmelsen avser eller 4) om det 
finns gällande bestämmelser i lag om den sak 
som bestämmelsen avser eller 5) om det en-
ligt rådande uppfattning i Finland ska före-
skrivas om den i lag. Det har ingen betydelse 
huruvida en bestämmelse strider mot eller 
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överensstämmer med en lagbestämmelse i 
Finland (se t.ex. GrUU 11/2000 rd och GrUU 
12/2000 rd och GrUU 45/2000 rd).  

Genom ändringsavtalet fogas det ett om-
nämnande till artikel 2 som gäller TDCA-
avtalets väsentliga beståndsdelar om att även 
samarbetet i frågor som gäller nedrustning 
och förhindrande av spridning av massförstö-
relsevapen i enlighet med artiklarna 91a.1 
och 91a.2 som fogas till TDCA-avtalet är ut-
gångspunkter för Europeiska unionens och 
Sydafrikas utrikespolitik och väsentliga be-
ståndsdelar i avtalet. Bestämmelserna i punk-
terna 1 och 2 i den nya artikeln 91a är delvis 
generella och manifestbetonade. Grundlags-
utskottet har ansett (GrUU 45/2000 rd, GrUU 
31/2001 rd) att sådana generella och mani-
festbetonade bestämmelser, där parterna be-
kräftar sina åtaganden att respektera de 
mänskliga rättigheterna, inte påverkar inne-
hållet i Finlands internationella förpliktelser 
eller förpliktelsernas omfattning när det gäll-
er de mänskliga rättigheterna. Grundlagsut-
skottet har ändå ansett att bestämmelser av 
detta slag i jämförelse med tidigare får en 
bindande verkan av ny typ i och med sam-
råds- och sanktionsförfarandet som ingår i 
avtalet och därmed hör avtalets bestämmelser 
om mänskliga rättigheter till området för lag-
stiftningen (se GrUU 31/2001 rd). Grund-
lagsutskottets utlåtande bör anses vara av be-
tydelse också i tolkningen av andra generella 
och manifestbetonade avtalsbestämmelser 
när de är förenade med förhandlings- och 
sanktionsförfaranden av nämnda slag. 

I artikel 96 om samråds- och sanktionsför-
farandet i det avtal som behandlades i det 
sistnämnda utlåtandet av grundlagsutskottet 
nämndes uttryckligen att avbrytande av till-
lämpning av avtalet ska ses som en sista ut-
väg att ta till när den ena parten har brutit 
mot en avtalsbestämmelse som har definie-
rats som en väsentlig beståndsdel i avtalet. I 
artikel 3 om tvistlösningsförfarandet i 
TDCA-avtalet nämns avbrytande av tillämp-
ningen av avtalet inte uttryckligen som en åt-
gärd att vidta när en avtalspart väsentligen 
bryter mot avtalet. Avtalsbestämmelsen om 
tvistlösning som ingår i artikel 3 i TDCA-
avtalet är därmed svagare formulerad än be-
stämmelsen om samråds- och sanktionsme-
kanismen som grundlagsutskottet avsåg i sitt 
utlåtande. Enligt regeringens uppfattning till-

låter dock artikel 3 i TDCA-avtalet att till-
lämpningen av avtalet avbryts helt eller del-
vis på grund av traktatbrott så som avses i ar-
tikel 60 i Wienkonventionen om traktaträtten 
(FördrS 33/1980). Vidare bör beaktas att det i 
denna artikel 3 bestäms att ett väsentligt av-
talsbrott avser överträdelse av en väsentlig 
beståndsdel i avtalet. Följaktligen anser re-
geringen att tillämpning av bestämmelserna i 
artikel 3 i TDCA-avtalet kan leda till att 
punkterna 1 och 2 i nya artikeln 91a som ge-
nom ändringsavtalet har definierats som vä-
sentliga beståndsdelar får den nya typen av 
bindande verkan som grundlagsutskottet av-
ser i sitt utlåtande (se GrUU 31/2001 rd) och 
följaktligen bör bestämmelserna som ingår i 
punkterna 1 och 2 i den nya artikeln 91a i 
ändringsavtalet om massförstörelsevapen och 
bärare av sådana vapen anses höra till områ-
det för lagstiftningen. 

I artikel 91a punkt 2 led b åläggs parterna 
också att upprätta och bibehålla ett effektivt 
system med nationella exportkontroller som 
innefattar straffrättsliga påföljder. Enligt 80 § 
i grundlagen ska bestämmelser om indivi-
dens rättigheter och skyldigheter utfärdas ge-
nom lag. Enligt 8 § i grundlagen ska en 
straffbar handling och straffet som följer på 
handlingen bestämmas på lagnivå. Följaktli-
gen hör denna avtalsbestämmelse som för-
pliktar till att upprätthålla ett effektivt system 
med nationella exportkontroller inklusive 
straffrättsliga påföljder till området för lag-
stiftningen. Det finns också nationell re-
glering på lagnivå om exportkontroll i lagen 
om kontroll av export av produkter med dub-
bel användning (562/1996). 

Till området för lagstiftningen när det gäll-
er artikel 91h hör punkt 3 led a, där det be-
stäms om parternas skyldighet att återta sina 
olagliga migranter. I detta led bestäms ytter-
ligare om parternas skyldighet att till sina 
medborgare utfärda behöriga identitetshand-
lingar för återtagandet. Enligt 9 § 3 mom. i 
grundlagen får finska medborgare inte hind-
ras att resa in i landet. Bestämmelser om 
handlingar för att styrka sin rätt att resa finns 
i passlagen (671/2006). Detta led innehåller 
följaktligen bestämmelser som hör till områ-
det för lagstiftningen.  

De övriga bestämmelserna i avtalet är 
främst allmänt hållna samarbetsförpliktelser 
som enligt etablerad praxis inte anses inverka 
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på innehållet eller omfattningen i Finlands 
internationella förpliktelser.  

 
4.2 Behandlingsordning 

Avtalet innehåller inte bestämmelser som 
rör grundlagen på det sätt som avses i 94 § 2 
mom. och 95 § 2 mom. i grundlagen. Enligt 
regeringens uppfattning kan avtalet godkän-
nas med enkel majoritet och förslaget till 
ikraftträdandelag godkännas i vanlig lagstift-
ningsordning.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan 

och i enlighet med grundlagens 94 § 
föreslås  

 
att riksdagen godkänner det i Klein-

mond den 11 september 2009 ingång-
na avtalet om ändring av avtalet om 
handel, utveckling och samarbete mel-
lan Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Repu-
bliken Sydafrika, å andra sidan, till 
den del det hör till Finlands behörig-
het. 

 
Eftersom avtalet innehåller bestämmelser 

som hör till området för lagstiftningen före-
läggs riksdagen samtidigt följande lagförslag:
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Lagförslag 

 
 

Lag 

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet 
om ändring av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemen-
skapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
De bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i det i Kleinmond den 11 sep-
tember 2009 ingångna avtalet om ändring av 
avtalet om handel, utveckling och samarbete 
mellan Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken 
Sydafrika, å andra sidan, gäller 

som lag sådana Finland har förbundit sig 
till dem. 

 
2 §  

Om sättande i kraft av de övriga bestäm-
melserna i avtalet och om ikraftträdandet av 
denna lag bestäms genom förordning av 
statsrådet.  

————— 
 

Helsingfors den 31 maj 2012  

 
 

Vid förhinder för statsministern, 

Försvarsminister Stefan Wallin 

 
 
 

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson 
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AVTAL MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å 
ENA SIDAN, OCH REPUBLIKEN SYDAFRIKA, Å ANDRA SIDAN, OM ÄNDRING AV 
AVTALET OM HANDEL, UTVECKLING OCH SAMARBETE 
 
 
KONUNGARIKET BELGIEN, 
REPUBLIKEN BULGARIEN, 
REPUBLIKEN TJECKIEN, 
KONUNGARIKET DANMARK, 
FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, 
REPUBLIKEN ESTLAND, 
IRLAND, 
REPUBLIKEN GREKLAND, 
KONUNGARIKET SPANIEN, 
REPUBLIKEN FRANKRIKE, 
REPUBLIKEN ITALIEN, 
REPUBLIKEN CYPERN, 
REPUBLIKEN LETTLAND, 
REPUBLIKEN LITAUEN, 
STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG, 
REPUBLIKEN UNGERN, 
REPUBLIKEN MALTA, 
KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, 
REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, 
REPUBLIKEN POLEN, 
REPUBLIKEN PORTUGAL, 
RUMÄNIEN, 
REPUBLIKEN SLOVENIEN, 
REPUBLIKEN SLOVAKIEN, 
REPUBLIKEN FINLAND, 
KONUNGARIKET SVERIGE, 
FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND, 
 
fördragsslutande parter i fördraget om upprättandet av EUROPEISKA GEMENSKAPEN, 
nedan kallade medlemsstaterna,  
 
och 
EUROPEISKA GEMENSKAPEN, 
nedan kallad gemenskapen, 
 
och 
REPUBLIKEN SYDAFRIKA, 
 
nedan tillsammans kallade parterna, 
 
SOM BEAKTAR ATT avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan 
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å 
andra sidan, undertecknades i Pretoria den 11 oktober 1999 och trädde i kraft den 1 maj 2004, 
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SOM BEAKTAR ATT det enligt artiklarna 18 och 103 i avtalet ska företas en översyn av av-
talet inom fem år efter det att det trätt i kraft och att parterna företog en översyn under 2004 
och i en gemensam förklaring av den 23 november 2004 från samarbetsrådet enades om att det 
var nödvändigt att göra vissa ändringar i avtalet, 
 
SOM BEAKTAR ATT revideringen av avtalets bestämmelser om handel och om handelsrela-
terade frågor är föremål för förhandlingar om ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Eu-
ropeiska unionen och länderna i södra Afrika, 
 
SOM BEAKTAR ATT det antagits en gemensam handlingsplan för att genomföra det strate-
giska partnerskapet mellan Europeiska unionen och Sydafrika, och att samarbetet mellan par-
terna på ett stort antal områden enligt denna plan ska utvidgas, 
 
HAR ENATS OM FÖLJANDE. 
 
 
 
 
 

ARTIKEL 1 
 

Avtalet om handel, utveckling och samarbete 
ska ändras på följande sätt: 

 
1) Ett nytt sjätte skäl ska införas i ingressen: 

"Parterna är medvetna om att alla kompo-
nenter i det multilaterala nedrustnings- och 
icke-spridningssystemet är av stor betydelse 
och om att framsteg måste göras med fullgö-
randet av alla skyldigheter som följer av det-
ta system, och parterna önskar därför införa 
en klausul i detta avtal som gör det möjligt 
för dem att samarbeta och föra en politisk di-
alog om dessa frågor," 

 
2) I artikel 2 ska första stycket ersättas med 
följande: 

"Respekten för demokratiska principer, för 
de grundläggande mänskliga rättigheterna 
enligt den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna och för rättsstats-
principen samt samarbetet om frågor som rör 
nedrustning och icke-spridning av massför-
störelsevapen enligt artikel 91a.1 och 91a.2 
är hörnstenar i Europeiska unionens och 
Sydafrikas interna och externa politik och ut-
gör väsentliga beståndsdelar av detta avtal." 

 
3) Artikel 55 ska ersättas med följande: 

"Artikel 55 
Informationssamhället och informations- 

och kommunikationsteknik (IKT) 

1. Parterna är överens om att samarbeta om 
utvecklingen av informationssamhället och 
om att utnyttja informations- och kommuni-
kationsteknik (IKT) som ett redskap som 
möjliggör socioekonomisk utveckling i in-
formationsåldern. Syftet med samarbetet ska 
vara 

a) att främja utvecklingen av ett allomfat-
tande och utvecklingsinriktat informations-
samhälle, 

b) att stödja tillväxt och framåtskridande i 
IKT-sektorn, även i mikroföretag och små 
och medelstora företag i den sektorn, och 

c) att understödja samarbete mellan länder-
na i södra Afrika – och mer allmänt över hela 
kontinenten – på detta område. 

2. Samarbetet ska omfatta dialoger, infor-
mationsutbyte och eventuellt tekniskt stöd 
avseende olika aspekter av uppbyggnaden av 
informationssamhället. Detta omfattar 

a) strategier, rättsliga ramar, innovativa och 
allomfattande tillämpningar och tjänster samt 
kompetensutveckling, 

b) underlättande av interaktion mellan till-
synsmyndigheter, enheter inom den offentli-
ga sektorn, företag och det civila samhällets 
organisationer, 

c) nya hjälpmedel som inbegriper nätverk 
för forskning och utbildning och inriktar sig 
på samtrafik mellan nätverk och samverkans-
förmåga mellan tillämpningar, 

d) främjande och genomförande av projekt 
avseende gemensam forskning och teknisk 
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utveckling inom ny teknik med anknytning 
till informationssamhället. 

Gemensamt identifierade projekt som är re-
sultatet av samverkan på de ovan nämnda 
områdena, bör tas i övervägande när det gäll-
er genomförande inom ramen för program-
met för utvecklingssamarbete." 

 
 
4) Artikel 57 ska ändras på följande sätt: 
a) Inledningen i punkt 1 ska ersättas med 

följande: 
"1. Syftet med samarbetet på detta område 

är bland annat att" 
 
b) Punkt 2 ska ersättas med följande: 
"2. Syftet med samarbetet ska särskilt vara 

att 
a) understödja utvecklingen av en lämplig 

energipolitik i Sydafrika och av regelverket 
och infrastrukturen på energiområdet i Syd-
afrika, 

b) trygga energiförsörjningen i Sydafrika 
genom diversifiering av energikällorna, 

c) förbättra energioperatörernas prestanda i 
tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt och fi-
nansiellt hänseende, särskilt i sektorerna 
elektricitet och flytande bränslen, 

d) underlätta kapacitetsuppbyggnad hos lo-
kal expertis, särskilt genom allmän och tek-
nisk utbildning, 

e) utveckla nya och förnybara energikällor 
samt stödja infrastruktur för att täcka energi-
behoven i Sydafrika på det nationella planet 
och på landsbygden samt trygga elektricitets-
försörjningen, 

f) främja rationell användning av energi i 
byggnads- och industrisektorerna, särskilt 
genom att främja energieffektivitet, 

g) främja ömsesidigt utbyte och använd-
ning av mer miljövänlig energiteknik, 

h) främja samarbete om regelverket för 
energisektorn i södra Afrika, 

i) främja regionalt energisamarbete i södra 
Afrika." 

 
c) Följande punkt ska läggas till artikel 57: 
"3. Samarbetet ska även omfatta de åtgär-

der som Sydafrika vidtar inom ramen för 
EU:s energiinitiativ för fattigdomsbekämp-
ning och hållbar utveckling, genomförande-
målen i handlingsplanen från Johannesburg 

och FN:s kommission för hållbar utveck-
ling." 

 
5) Artikel 58 ska ändras på följande sätt: 
a) I punkt 1 a ska "hälso- och säkerhets-

normerna" ersättas med "hälso-, säkerhets- 
och miljönormerna". 

b) I punkt 1 b ska andra meningen ersättas 
med "Samarbetet bör också skapa ett för 
båda parterna fördelaktigt klimat som lockar 
till investeringar på detta område, särskilt in-
vesteringar av små och medelstora företag 
och bör även involvera tidigare missgynnade 
grupper". 

 
c) Följande led ska läggas till punkt 1: 
"d) stödja strategier och program som syf-

tar till att främja lokal anrikning av mineral 
och skapa möjligheter till samarbete i utveck-
lingen av sektorn för mineralanrikning,". 

d) Nuvarande punkt 1 d ska betecknas 
punkt 1 e. 

e) I slutet på punkt 2 ska "och inom ramen 
för African Mining Partnership (AMP)" läg-
gas till. 

 
 
6) Artikel 59 ska ändras på följande sätt: 
a) I punkt 1 b ska "säkert och" införas efter 

"som syftar till att skapa ett". 
 
b) I punkt 2 c ska "järnvägstrafiken och" 

införas efter "förbättra säkerheten inom". 
 
c) Följande led ska läggas till i punkt 2: 
"d) utbyta information och stärka samarbe-

tet om parternas respektive strategier och för-
faranden när det gäller transportsäkerhet och 
transportskydd, särskilt på områdena sjö-, 
luft- och vägtransport inbegripet intermodala 
godsflöden, 

e) harmonisera transportpolitik och regel-
verk genom en förstärkt politisk dialog och 
ett utbyte mellan behöriga myndigheter avse-
ende know-how när det gäller regelverk och 
operativ verksamhet, 

f) bygga upp partnerskap på området glo-
bala system för satellitnavigering, inbegripet 
forskning och teknisk utveckling, och till-
lämpning av dessa system för en hållbar ut-
veckling." 
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1 Den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering hölls i Monterrey, Mexiko, i mars 2002. Den resulterade i Monter-

reysamförståndet och en serie åtaganden som antogs avseende den framtida finansiering av utvecklingsbiståndet och för att utrota 

fattigdomen ivärlden. 

 
2 Världstoppmötet om hållbar utveckling. 
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7) Följande artikel ska införas: 
"Artikel 59a 

 
Sjöfart 

 
1. Parterna ska i syfte att främja utveck-

lingen av sjöfartsnäringen uppmuntra sina 
behöriga myndigheter, rederier, hamnar, be-
rörda forskningsinstitut, speditions- och 
clearingfirmor för sjöfrakt, logistikföretag, 
universitet och högskolor till samarbete på 
följande områden 

a) utbyta synpunkter inom ramen för inter-
nationella sjöfartsorganisationer, 

b) utforma och förbättra lagstiftning inom 
sjöfarten och administration av marknaden, 

c) sträva efter en effektiv transporttjänst för 
den internationella sjöfarten genom effektiv 

drift och styrning av parternas hamnar och 
flottor, 

d) driva igenom bindande internationella 
säkerhetsföreskrifter och regelverk för sjöfar-
ten och förhindra havsföroreningar, 

e) främja utbildning inom sjöfarten, fram-
för allt sjöfolksutbildning, 

f) utbyte av personal och vetenskaplig och 
teknisk information, och 

g) stärka åtgärder för att förbättra sjöfarts-
skyddet. 

2. Parterna bekräftar sitt starka engage-
mang för de internationella konventioner om 
transport av farliga biologiska och kemiska 
material och kärnmaterial som de har ratifi-
cerat och är överens om att samarbeta om 
dessa frågor såväl bilateralt som i multilate-
rala forum. 

3. Detta samarbete kan äga rum inom ra-
men för gemensamt utvecklade program för 

uppbyggnad av kapaciteten på områdena 
säkerhet och miljö." 

 
8) Artikel 60 ska ändras på följande sätt: 
a) Punkt 1 c ska ersättas med följande: 
"c) främja utveckling av produkter och 

marknader, mänskliga resurser och institu-
tionella strukturer," 

 

b) Punkt 1 e ska ersättas med följande: 
"e) samarbeta för att utveckla och främja 

en samhällsbaserad turism," 
 
c) Punkt 2 e ska ersättas med följande: 
"e) Främjande av samarbete på regional 

nivå och över hela kontinenten." 
 
9) Artikel 65 ska ändras på följande sätt: 
a) I punkt 1 ska "genomföras inom ramen 

för politisk dialog och partnerskap" ersättas 
med "genomföras på grundval av politisk 
dialog, partnerskap och biståndseffektivitet". 

 
b) I punkt 3 ska "och i synnerhet till att 

millennieutvecklingsmålen uppnås" läggas 
till. 

 
10) Följande artikel ska införas: 
"Artikel 65a 
 
Millennieutvecklingsmålen 

 
Parterna bekräftar sitt engagemang för att 

millennieutvecklingsmålen ska uppnås till 
den  fastlagda tidpunkten 2015. De är också 
överens om att intensifiera sina ansträng-
ningar för att uppfylla åtagandena från Mon-
terreykonferensen om utvecklingsfinansie-
ring1 och uppnå målen i genomförandeplanen 
från Johannesburg (WSSD)2. Parterna ger vi-
dare uttryck för sitt stöd till Afrikanska unio-
nen och dess socioekonomiska program och 
kommer gemensamt att mobilisera resurser 
för genomförandet av programmet." 

 
11) Artikel 66 ska ändras på följande sätt: 
a) Punkt 1 ska ersättas med följande: 
"1. Områdena för utvecklingssamarbetet 

kommer att fastställas i gemensamt överens-
komna fleråriga programplaneringsdoku-
ment, inklusive gemensamma programplane-
ringsdokument som överenskommits med 
EU:s medlemsstater, i överensstämmelse 
med EU:s relevanta samarbetsinstrument." 
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b) I punkt 2 ska "icke-statliga utvecklings-
partner och aktörer" ersättas med "icke-
statliga aktörer". 

c) I punkt 3 ska ordet "tidigare" utgå. 
 

12) Artikel 67 ska ersättas med följande: 
"Artikel 67 
 
Stödberättigade förmånstagare 
 

De samarbetspartner som kan komma i frå-
ga för finansiellt och tekniskt bistånd är na-
tionella, provinsiella och lokala myndigheter 
och andra offentliga organ, icke-statliga aktö-
rer och regionala och internationella organi-
sationer och institutioner." 

 
13) Artikel 68 ska ändras på följande sätt: 
a) I punkt 1 ska "revision och tjänsteresor i 

utvärderings- och kontrollsyfte" ersättas med 
"kontroll, revision och andra uppdrag". 

b) I punkt 2 c ska "icke-statlig partner" er-
sättas med "icke-statlig aktör". 

c) I punkt 4 ska ordet "får" ersättas med or-
det "ska". 

 
14) Artikel 69 ska ändras på följande sätt: 
a) I punkt 1 ska "som grundar sig på sär-

skilda mål härledda ur prioriteringarna i arti-
kel 66 och" utgå. 

b) I punkt 2 ska "bifogas det fleråriga väg-
ledande programmet" ersättas med "anges i 
överenskommelser och kontrakt om enskilda 
projekt och program". 

 
15) Artikel 71 ska ändras på följande sätt: 
a) I punkt 1 ska "ett finansieringsförslag" 

ersättas med "en årlig åtgärdsplan". 
b) I punkt 2 ska "finansieringsförslaget och 

vidarebefordra det" ersättas med "den årliga 
åtgärdsplanen och vidarebefordra den". 

 
16) Artikel 73 ska ändras på följande sätt: 
a) I punkt 1 ska "Sydafrika och AVS-

staterna" ersättas med "Sydafrika, AVS-
staterna samt 

länder och territorier som kan komma ifrå-
ga på grundval av gemenskapens bestämmel-
ser om avbindning av bistånd". 

b) I punkt 2 ska "Sydafrika eller AVS-
staterna" ersättas med "Sydafrika, AVS-
staterna eller länder och territorier som kan 

komma ifråga på grundval av gemenskapens 
bestämmelser om avbindning av bistånd". 

 
17) I artikel 76 ska "samarbetsrådet" ersät-

tas med "EU:s ministerråd". 
 
18) I artikel 77 ska "samarbetsrådet" ersät-

tas med "EU:s ministerråd". 
 
19) Artikel 79 ska ändras på följande sätt: 
a) Artikelrubriken "Chefutanordnare" ska 

ersättas med "Utanordnare". 
b) I artikeltexten ska "chefutanordnare" er-

sättas med "utanordnare". 
 
20) I artikel 82.2 ska första meningen utgå. 
 
21) Artikel 83 ska ersättas med följande: 
"Artikel 83 
 

Vetenskap och teknik 
 
1. Parterna ska eftersträva ömsesidigt för-

delaktiga vetenskaps- och teknikpartnerskap 
som befrämjar samarbetet inom ramen för 
EU:s ramprogram, inom ramen för det i no-
vember 1997 ingångna avtalet om vetenskap-
ligt och tekniskt samarbete och inom ramen 
för det här avtalet och andra relevanta in-
strument. Parterna ska ägna särskild upp-
märksamhet åt utnyttjande av vetenskap och 
teknik för att stödja hållbar tillväxt och ut-
veckling i Sydafrika i enlighet med bestäm-
melserna i det här avtalet, åt framåtskridande 
i den globala agendan för hållbar utveckling 
och åt stärkande av Afrikas kapacitet på om-
rådena vetenskap och teknik. Parterna ska ha 
en regelbunden dialog i syfte att gemensamt 
fastlägga prioriteringarna i samarbetet på 
områdena vetenskap och teknik. 

2. Samarbetet ska bl.a. gälla frågor som rör 
vetenskap och teknik för program för minsk-
ning av fattigdom, utbyten rörande veten-
skaps- och teknikpolitik, forsknings- och in-
novationspartnerskap till stöd för ekonomiskt 
samarbete och skapande av sysselsättning, 
samarbete i globala program för spetsforsk-
ning och globala forskningsinfrastrukturer, 
stöd till afrikanska vetenskaps- och teknik-
program på kontinental och regional nivå, 
förstärkning av den multilaterala vetenskaps- 
och teknikdialogen och de multilaterala ve-
tenskaps- och teknikpartnerskapen, utnytt-
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jande av synergierna mellan multilateralt och 
bilateralt vetenskapsoch tekniksamarbete, 
humankapitalutveckling och forskares globa-
la mobilitet samt samordnat, riktat samarbete 
inom specifika tematiska vetenskaps- och 
teknikområden som parterna fastställer 
gemensamt." 

 
22) Artikel 84 ska ändras på följande sätt: 
a) I punkt 1 ska ", bl.a. inom ramen för FN 

och andra multilaterala forum" läggas till. 
b) I punkt 3 ska "luftkvalitet," införas efter 

"kontroll av vattenkvaliteten," och "minsk-
ning av utsläppen av växthusgaser" ersättas 
med "orsakerna till och verkningarna av kli-
matförändringarna". 

 
 

23) Artikel 85 ska ersättas med följande: 
"Artikel 85 
 
Kultur 

 
1. Allmän bestämmelse, kulturpolitisk dia-

log 
a) Parterna förbinder sig att samarbeta på 

kulturområdet i syfte att främja ömsesidig 
förståelse och kunskap om Sydafrikas och 
EU-medlemsstaternas kulturer. 

b) De ska sträva efter att inrätta en kultur-
politisk dialog särskilt med avseende på ut-
veckling och förstärkning av en konkurrens-
kraftig sektor för kulturell verksamhet i Syd-
afrika och Europeiska unionen. 

2. Kulturell mångfald och interkulturell di-
alog 

Parterna förbinder sig att samarbeta inom 
ramen för relevanta internationella forum 
(t.ex. Unesco) för att förstärka skyddet för 
och främjandet av kulturell mångfald och be-
främja interkulturell dialog på internationell 
nivå. 

3. Kultursamarbete och kulturellt utbyte 
Parterna ska uppmuntra samarbete i fråga 

om kulturverksamhet och delta i evenemang 
och kulturutbyte mellan aktörer inom kultur-
livet från Sydafrika och Europeiska unio-
nen." 

 
24) Artikel 86.1 ska ersättas med följande: 
"1. Parterna ska föra en dialog om syssel-

sättning och socialpolitik. Dialogen ska om-
fatta, men inte nödvändigtvis begränsas till, 

frågor som rör sociala problem i samhället 
efter apartheid, lindring av fattigdomen, an-
ständigt arbete för alla, socialt skydd, arbets-
löshet, jämställdhet, våld mot kvinnor, barns 
rättigheter, människor med funktionshinder, 
äldre människor, unga människor, förhållan-
dena på arbetsmarknaden, folkhälsa och sä-
kerhet på arbetsplatsen samt befolkningsfrå-
gor." 

 
25) Artikel 90 ska ersättas med följande: 
"Artikel 90 
 
Samarbete om narkotikabekämpning 

 
1. Parterna ska inom ramen för sina respek-

tive befogenheter samarbeta i syfte att säker-
ställa en balanserad och integrerad strategi 
för att bekämpa narkotikaproblemet. 

Politiken när det gäller narkotika och de åt-
gärder som vidtas inom ramen för denna ska 
syfta till att minska utbudet, den illegala han-
deln med och efterfrågan på olagliga narko-
tiska preparat och förhindra att prekursorer 
kommer på avvägar. 

 
2. Parterna ska komma överens om hur 

samarbetet ska genomföras för att uppnå des-
sa mål. Åtgärderna ska baseras på de princi-
per som fastställdes vid FN:s generalförsam-
lings extrasession om narkotika 1998, och 
med fullständig respekt för de grundläggande 
mänskliga rättigheterna." 

 
26) Artikel 91 ska ändras på följande sätt: 
a) Artikelrubriken ska ersättas med följande: 
 
"Skydd av personuppgifter" 

 
b) Punkt 1 ska ersättas med följande: 

"1. Parterna ska samarbeta i syfte att för-
bättra skyddet för personuppgifter till högsta 

internationella standard, bl.a. riktlinjerna 
för reglering av behandlingen av elektroniska 

dokument som innehåller personuppgifter, 
ändrade av FN:s generalförsamling den 20 
november 1990, och underlätta utbyte av 
personuppgifter i enlighet med tillämplig na-
tionell lagstiftning med iakttagande av högsta 
internationella standard inbegripet skyddet 
för grundläggande rättigheter." 
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c) Punkt 3 ska utgå. 
 
27) Följande artiklar ska införas: 
 
"Artikel 91a 
 
Massförstörelsevapen och bärare av sådana 
vapen 

 
1. Parterna är, med beaktande av vad som 

står på spel i fråga om internationell stabilitet 
och säkerhet, överens om att samarbeta för 
att och bidra till att förstärka det multilaterala 
systemet för nedrustning och icke-spridning 
och om att i detta sammanhang motverka sp-
ridning av alla typer av massförstörelsevapen 
och bärare av sådana vapen, genom att full-
göra sina respektive skyldigheter och åtagan-
den och genomföra dem på nationell nivå en-
ligt tillämpliga fördrag och avtal samt andra 
relevanta internationella åtaganden. 

2. Parterna är vidare överens om att samar-
beta om och bidra till att uppnå dessa mål 
genom att 

a) vidta åtgärder för att, alltefter omstän-
digheterna, underteckna, ratificera eller an-
sluta sig till andra relevanta internationella 
instrument avseende nedrustning och icke-
spridning samt till fullo genomföra och följa 
alla internationella rättsligt bindande instru-
ment avseende nedrustning och icke-
spridning, 

b) upprätta och/eller bibehålla ett effektivt 
system med nationell exportkontroll som om-
fattar kontroll av export och transitering av 
varor som kan användas till massförstörelse-
vapen och kontroll av slutanvändningen av 
teknik med dubbla användningsområden i 
samband med massförstörelsevapen och som 
innefattar effektiva påföljder – även straff-
rättsliga sådana – i händelse av överträdelser 
av reglerna om exportkontroll. 

3. Parterna är överens om att punkterna 1 
och 2 utgör en väsentlig del av detta avtal. 
Parterna är också överens om att inrätta en 
regelbunden politisk dialog i syfte att befästa 
sitt samarbete på detta område på grundval 
av de principer som anges i ingressen till det-
ta avtal. 

 
 
 
 

Artikel 91b 
 
Bekämpning av terrorism 

 
1. Parterna fördömer med kraft alla former 

av terroristhandlingar som kriminella och o-
försvarliga, oavsett hur och var de utförs och 
oberoende av vem som utför dem. 

2. Parterna är dessutom starkt medvetna 
om att terrorismen inte kan besegras utan att 
de faktorer som bidrar till spridning av terro-
rism åtgärdas i grunden. Parterna bekräftar 
att de är fast beslutna att utveckla och 
genomföra vittomspännande åtgärdsprogram 
syftande till att undanröja dessa faktorer. Par-
terna betonar att kampen mot terrorism måste 
föras med fullständig respekt för internatio-
nell rätt, mänskliga rättigheter och flykting-
rätt, och att alla åtgärder måste vara baserade 
på rättsstatsprincipen. Parterna betonar också 
att verksamma åtgärder för bekämpning av 
terrorism och skydd för mänskliga rättigheter 
inte utgör motstridiga mål, utan är mål som 
kompletterar och ömsesidigt förstärker var-
andra. 
3. Parterna betonar vikten av att FN:s globala 
strategi för terrorismbekämpning genomförs 
och sin vilja att arbeta för att detta mål ska 
uppnås. De bekräftar sitt engagemang för att 
en överenskommelse om den övergripande 
konventionen om internationell terrorism ska 
kunna nås snarast möjligt. 

4. Parterna är överens om att samarbeta i 
syfte att förhindra och bekämpa terrorist-
handlingar i överensstämmelse med FN:s 
stadga och internationell rätt, relevanta kon-
ventioner och andra instrument och inom ra-
men för sina respektive lagar och andra för-
fattningar. De ska göra detta särskilt 

a) inom ramen för genomförandet av FN:s 
säkerhetsråds resolution 1373 från år 2001, 
andra relevanta FN-resolutioner och tillämp-
liga internationella konventioner och andra 

instrument, 
b) genom att, i samförstånd och i överens-

stämmelse med internationell och nationell 
rätt, utbyta information om terroristgrupper 
och stödnätverk för sådana grupper, och 

c) genom utbyte av åsikter om metoder för 
bekämpning av terrorism, bl.a. på det teknis-
ka området och på utbildningsområdet, och 
genom utbyte av erfarenheter i fråga om att 
förebygga terrorism. 
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Artikel 91c 
 
Penningtvätt och finansiering av terrorism 

 
1. Parterna är överens om att det är nöd-

vändigt att de gör sitt yttersta och samarbetar 
för att förhindra att deras finansiella system 
används för att tvätta intäkter från brottslig 
verksamhet i allmänhet och i synnerhet från 
brott avseende narkotika och psykotropa äm-
nen. 

2. Samarbetet på detta område kan omfatta 
administrativt och tekniskt bistånd i syfte att 
främja tillämpningen av gällande regler och 
utveckla effektivt fungerande och ändamåls-
enliga standarder och metoder för bekämp-
ning av penningtvätt och finansiering av ter-
rorism, som motsvarar internationella stan-
darder och i synnerhet de rekommendationer 
som utfärdats av arbetsgruppen för finansiel-
la åtgärder (FATF). 

 
Artikel 91d 
 
Bekämpning av organiserad brottslighet 
 

Parterna är överens om att samarbeta för att 
bekämpa organiserad brottslighet, ekonomisk 
brottslighet och korruption. Syftet med detta 
samarbete ska särskilt vara att verka för och 
genomföra relevanta internationella standar-
der och instrument, t.ex. FN:s konvention 
mot gränsöverskridande organiserad brotts-
lighet och dess tilläggsprotokoll och FN:s 
konvention mot korruption. 

 
Artikel 91e 
 
Handeldvapen och lätta vapen 

 
Parterna är medvetna om att olaglig till-

verkning, lagring, olagligt innehav och olag-
lig handel med handeldvapen och lätta vapen 
och överdriven anhopning och okontrollerad 
spridning av sådana vapen, fortsätter att ut-
göra en starkt bidragande orsak till instabili-
tet och hot mot trygghet, säkerhet och hållbar 
utveckling. Parterna är därför överens om att 
bedriva och vidareutveckla ett nära samarbe-
te för att förhindra, bekämpa och undanröja 
den olagliga handeln med handeldvapen och 
lätta vapen i alla dess aspekter, i enlighet 
med FN:s handlingsprogram om detta, och 

för att komma till rätta med problemet med 
den överdrivna anhopningen av handeldva-
pen och lätta vapen. Parterna är vidare över-
ens om att till fullo iaktta och fullgöra sina 
skyldigheter enligt internationell rätt och re-
levanta konventioner och sina åtaganden 
inom ramen för relevanta multilaterala in-
strument. 
 
Artikel 91f 
 
Legosoldater 

 
Parterna förbinder sig att etablera en regel-

bunden politisk dialog och samarbeta om att 
förhindra legosoldatverksamhet, i överens-
stämmelse med sina skyldigheter enligt in-
ternationella konventioner och andra instru-
ment och sina respektive lagar och andra för-
fattningar om genomförandet av dessa skyl-
digheter. 

 
Artikel 91g 
 
Internationella brottmålsdomstolen 

 
Parterna är fast beslutna att sätta stopp för 

att brottslingar får gå ostraffade och att främ-
ja internationell fred och säkerhet samt var-
aktig respekt för tillämpning av internationell 
rättskipning, och bekräftar därför sitt stöd för 
Internationella brottmålsdomstolen och dess 
arbete. Parterna är överens om att samarbeta 
för att främja Romstadgans universalitet och 
integritet och därtill knutna instrument och 
om att bygga ut sitt samarbete med Interna-
tionella brottmålsdomstolen. 

 
Artikel 91h 
 
Samarbete om migration 

 
1. Migrationsfrågorna ska bli föremål för 

en fördjupad politisk dialog som återspeglar 
den vikt som parterna lägger vid dessa frå-
gor. Parterna bekräftar sitt engagemang för 
gällande förpliktelser enligt internationell rätt 
om migration för att trygga respekten för 
mänskliga rättigheter och undanröja alla ty-
per av diskriminering, särskilt på grundval av 
ursprung, kön, ras, språk och religion. 
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2. I syfte att förstärka samarbetet mellan 
parterna ska den politiska dialogen ha en 
bred och vittomspännande agenda, omfattan-
de bl.a. följande: 

a) Rättvis behandling av utländska med-
borgare som är lagligt bosatta inom parternas 
respektive territorier, integrationspolitik syf-
tande till att ge sådana utländska medborgare 
rättigheter och skyldigheter som ska vara 
jämförbara med parternas egna medborgares 
rättigheter och skyldigheter, främjande av 
icke-diskriminering i det ekonomiska och so-
ciala livet och i kulturlivet samt utveckling 
av skyddsåtgärder mot rasism och främlings-
fientlighet och därmed sammanhängande in-
tolerans och våld. 

b) Lika behandling i EU:s medlemsstater 
av sydafrikanska medborgare som är lagligt 
anställda på deras respektive territorier och 
av deras egna medborgare i fråga om arbets-, 
avlönings- och uppsägningsvillkor. På sam-
ma sätt ska Sydafrika bevilja icke-
diskriminerande behandling av EU-
medborgare som är lagligt anställda på det 
landets territorium. 

c) Viseringsfrågor av gemensamt intresse, 
t.ex. förenkling av inreseförfarandena såväl 
för sydafrikanska medborgare som önskar 
resa till EU som för EU-medborgare som 
önskar resa till Sydafrika. 

d) Resehandlingars tillförlitlighet och frå-
gor om identitet. 

e) Kopplingarna mellan migration och ut-
veckling, inbegripet 

– strategier för att minska fattigdomen, för-
bättra levnads- och arbetsvillkor, skapa sys-
selsättning och utveckla lämplig kompetens, 

– underlättande av migranters deltagande i 
utvecklingen av deras hemländer, 

– samarbete för att förbättra kapaciteten, 
särskilt i hälso- och sjukvårdssektorn och ut-
bildningssektorn, för att kompensera de ne-
gativa konsekvenserna av kompetensflykt för 
hållbar utveckling i Sydafrika, och 

– sätt att underlätta lagliga, snabba och 
kostnadseffektiva penningöverföringar. 

f) Utveckling och tillämpning av nationell 
lagstiftning och praxis i fråga om internatio-
nellt skydd, för att följa bestämmelserna i 
FN:s konvention om flyktingars rättsliga 
ställning och i protokollet till denna från 
1967 och trygga respekten för principen om 
"non-refoulement" (icke-avvisning). 

g) Fastläggande av en effektiv och preven-
tiv politik för att ta itu med olaglig invand-
ring, smuggling av migranter och människo-
handel inbegripet att bekämpa nätverk av 
människosmugglare och människohandlare 
och skydda offren för sådan verksamhet. 

h) Relevanta frågor om gränskontroll, in-
begripet kapacitetsuppbyggnad, utbildning, 
utbyte av bästa praxis samt tekniskt bistånd. 

i) Alla frågor som har med återsändande 
och återtagande att göra, bl.a. nödvändighe-
ten av att genomföra återsändanden på ett 
humant och värdigt sätt med fullständig re-
spekt för mänskliga rättigheter samt främjan-
de av återsändande på frivillig grund. 

3. a) Inom ramen för samarbetet för att för-
hindra och minska olaglig invandring går 
parterna med på att återta sina olagliga mi-
granter. Därför ska 

– varje EU-medlemsstat godta Sydafrikas 
begäran att utan vidare formaliteter återta var 
och en av sina medborgare som olagligt up-
pehåller sig på Sydafrikas territorium. 

– Sydafrika godta varje EU-medlemsstats 
begäran att utan vidare formaliteter återta var 
och en av sina medborgare som olagligt up-
pehåller sig på den EU-medlemsstatens terri-
torium. EU-medlemsstaterna och Sydafrika 
ska till sina medborgare utfärda de för detta 
ändamål erforderliga identitetshandlingarna. 
Parterna går med på att i fall där det råder 
tvivel om en persons nationalitet eller identi-
tet fastställa huruvida personen i fråga verk-
ligen är medborgare. 

b) På parternas begäran ska förhandlingar 
inledas i syfte att med ärligt uppsåt och med 
vederbörlig hänsyn till tillämpliga regler i in-
ternationell rätt ingå ett bilateralt avtal om 
särskilda förpliktelser i fråga om återsändan-
de och återtagande av deras medborgare. Om 
parterna anser det vara nödvändigt, får avta-
let även omfatta arrangemang för återtagande 
av tredjelandsmedborgare och statslösa per-
soner. 

I avtalet ska anges vilka personkategorier 
som omfattas av dessa arrangemang samt 
närmare föreskrifter om återsändandet och 
återtagandet av de berörda personkategorier-
na." 
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28) Artikel 94 ska ersättas med följande: 
 
"Artikel 94 
 
Gåvobistånd 

 
Finansiellt bistånd i form av gåvobistånd 

ska täckas genom finansiella resurser som 
görs tillgängliga från poster i gemenskaps-
budgeten för utvecklingssamarbete och inter-
nationellt samarbete som faller inom ramen 
för budgetposterna i fråga. Förfarandet för 
ingivande och godkännande av ansökningar, 
genomförande och övervakning/utvärdering 
ska stå i överensstämmelse med de allmänna 
villkor som hänför sig till den berörda bud-
getposten." 

 
29) I bilaga IV till protokoll 1 ska avsnittet 

med de sydafrikanska språkversionerna änd-
ras på följande sätt: 

"Die uitvoerder van die produkte gedek 
deur hierdie dokument (doeanemagtiging No 
...(1)) verklaar dat, uitgesonderd waar ander-
sins duidelik aangedui, hierdie produkte van 
... voorkeuroorsprong (2) is." ska ersättas 
med "Die uitvoerder van die produkte gedek 
deur hierdie dokument (doeanemagtigingsno. 
...(1)) verklaar dat, behalwe waar duidelik 
anders aangedui word, hierdie produkte van 
... voorkeuroorsprong (2) is.". 

 
 

ARTIKEL 2 
 

Detta avtal är upprättat i två exemplar på 
bulgariska, danska, engelska, estniska, fins-
ka, franska, grekiska, italienska, lettiska, li-
tauiska, maltesiska, nederländska, polska, 
portugisiska, rumänska, slovakiska, slovens-
ka, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och 
ungerska språken och på Sydafrikas övriga 
officiella språk utöver engelskan, dvs. sepedi, 
sesotho, setswana, siSwati, tshivenda, xit-
songa, afrikaans, isiNdebele, isiXhosa och 
isiZulu, vilka alla texter är lika giltiga. 
 

ARTIKEL 3 
 
1. Detta avtal ska godkännas av gemenska-

pen, medlemsstaterna och av Republiken 
Sydafrika i enlighet med deras erforderliga 
förfarandena.  

2. Parterna ska meddela varandra när förfa-
randena enligt punkt 1 har avslutats. 

Godkännandeinstrumenten ska deponeras 
hos Europeiska unionens råds generalsekreta-
riat. 

 
ARTIKEL 4 

 
Detta avtal träder i kraft den första dagen i 

den månad som följer på den månad då par-
terna har meddelat varandra att de för detta 
ändamål nödvändiga förfarandena har slut-
förts.
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