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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, παρά την πρόσφατη πρόοδο 
που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις, τις οποίες οι ενδιαφερόμενες περιφέρειες διεξάγουν
καλή τη πίστη, η ΕΕ αποφάσισε μονομερώς να ορίσει μία προθεσμία. Η κύρια ανησυχία της 
Επιτροπής Ανάπτυξης έγκειται στο γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του κανονισμού 
ενέχει τον κίνδυνο να ασκηθεί πίεση στις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ για να 
υπογράφουν και να επικυρώσουν τις αντίστοιχες Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης 
(ΣΟΕΣ) εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, ανεξάρτητα από το αν έχουν διευθετηθεί τα 
επίμαχα ζητήματα. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης επιμένει ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων πρέπει να βασίζεται 
στο περιεχόμενό τους και όχι σε προθεσμίες και  να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και να 
διασκεδάζονται οι ανησυχίες και των δύο μερών. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ πρέπει να επιδείξει την 
απαραίτητη ευελιξία στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, σεβόμενη το διαφορετικό επίπεδο 
ανάπτυξης κάθε χώρας ΑΚΕ. Δεδομένου ότι κύριος στόχος είναι η τήρηση των κανόνων του 
ΠΟΕ, η ΕΕ δεν πρέπει να πιέσει τις χώρες ΑΚΕ να αναλάβουν δεσμεύσεις πέρα από αυτές που 
απαιτούνται στο πλαίσιο των συμφωνιών του ΠΟΕ. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης επιθυμεί να τονίσει ότι εάν η Επιτροπή επιμείνει στην πρότασή της,
ορισμένες χώρες ΑΚΕ ενδέχεται να απολέσουν την χωρίς τελωνειακούς δασμούς και 
ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, γεγονός που θα μπορούσε να ζημιώσει τις 
εξαγωγικές επιχειρήσεις των χωρών αυτών. Επιπλέον, η άσκηση πίεσης σε ορισμένες χώρες 
για να υπογράψουν μια εμπορική συμφωνία που περιλαμβάνει ορισμένες μη αποδεκτές 
διατάξεις δεν περιορίζει μόνο τις δυνατότητες χάραξης εθνικής οικονομικής πολιτικής, αλλά θα 
μπορούσε επίσης να προκαλέσει ζημία στους αναδυόμενους οικονομικούς κλάδους των χωρών 
αυτών. Αυτό δεν συνάδει με το στόχο της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής χάριν της 
ανάπτυξης, όπως ορίζει το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, και θα μπορούσε να αποβεί σε βάρος των σχέσεων 
της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες.

Η απόφαση θα μπορούσε επίσης να έχει μία ακόμα επίπτωση που θα συνίστατο στην μεταφορά 
επενδύσεων από χώρες ΑΚΕ που δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ σε χώρες που 
έχουν μια τέτοια πρόσβαση, γεγονός που αντιστρατεύεται τις τρέχουσες προσπάθειες υπερ μιας 
περιφερειακής ολοκλήρωσης. Για τους παραπάνω λόγους, η ΕΕ δεν πρέπει να τροποποιήσει τον 
κανονισμό ΕΚ αριθ.1528.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.
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