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LÜHISELGITUS

Arengukomisjon peab kahetsusväärseks, et vaatamata viimasel ajal tehtud edusammudele 
läbirääkimistel, mida asjaomased piirkonnad peavad heas usus, on EL otsustanud ühepoolselt 
kehtestada tähtaja. Arengukomisjonile valmistab muret peamiselt see, et määruse kavandatav 
muudatus võib avaldada asjaomaste AKV riikide valitsustele survet oma 
majanduspartnerluslepingute allkirjastamiseks ja ratifitseerimiseks kindlaks määratud aja jooksul 
olenemata sellest, kas vaidlusi põhjustavate sätete osas on lahendus leitud või mitte. 

Arengukomisjon rõhutab, et läbirääkimised tuleb lõpule viia, keskendudes tähtaegade asemel 
sisulistele küsimustele ning võttes arvesse mõlema poole huve ja murekohti. Seetõttu peaks EL 
olema läbirääkimisprotsessis piisavalt paindlik ja võtma arvesse AKV riikide arengutaseme 
erinevust. Kuna peamine eesmärk on täita WTO eeskirju, ei tohiks EL sundida AKV riikidele 
peale WTO lepingutes sätestatutest suuremaid kohustusi. 

Arengukomisjon soovib rõhutada, et kui komisjoni ettepanek vastu võetakse, võib terve rida 
AKV riike kaotada tollimaksu- ja kvoodivaba pääsu ELi turule, mis võib olla kahjulik 
väljakujunenud eksportijatele. Lisaks sellele võib riikide survestamine teatavaid 
vastuvõetamatuid sätteid sisaldavate kaubanduslepingute allkirjastamiseks piirata nende 
siseriikliku majanduspoliitika kujundamise võimalusi ja kahjustada nende kiiresti arenevaid 
majandussektoreid. See oleks vastuolus ka ELi toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud 
poliitikavaldkondade arengusidususe eesmärgiga ja kahjustaks ELi suhteid asjaomaste riikidega.

Lisaks võib selle otsusega kaasneda investeeringute ümberpaigutamine täieliku ELi 
turulepääsuta AKV riikidest neisse riikidesse, kellel on juurdepääs ELi turule, ja see on vastuolus 
praeguste püüdlustega saavutada piirkondlik integratsioon. Seetõttu peaks EL säilitama määruse 
(EÜ) nr 1528.

******

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha ettepanek 
lükata komisjoni ettepanek tagasi.
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