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LYHYET PERUSTELUT

Kehitysyhteistyövaliokunta pahoittelee, että huolimatta neuvotteluissa viime aikoina saavutetusta 
edistymisestä, johon asianomaiset alueet pyrkivät hyvässä uskossa, EU on yksipuolisesti 
päättänyt asettaa määräajan. Kehitysyhteistyövaliokunta on etenkin huolestunut siitä, että 
asetukseen ehdotetulla tarkistuksella saatetaan painostaa AKT-maiden hallituksia 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan omat talouskumppanuussopimuksensa asetetussa määräajassa 
riippumatta siitä, onko kiistanalaiset kysymykset ratkaistu. 

Kehitysyhteistyövaliokunta vaatii, että neuvottelut pyritään saattamaan päätökseen 
sisältökysymyksiin keskittyen siten, että otetaan huomioon molempien osapuolten etu ja 
käsitellään molempien osapuolten huolenaiheita määräaikojen noudattamisen asemesta. Näin 
ollen EU:n olisi osoitettava tarvittavaa joustavuutta neuvotteluprosessissa ottaen huomioon 
kunkin AKT-maan kehitystason. Päätavoitteena on noudattaa WTO:n sääntöjä, joten EU:n ei 
tulisi pakottaa AKT-maita tekemään sitoumuksia, jotka menevät WTO:n vaatimuksia 
pidemmälle. 

Kehitysyhteistyövaliokunta haluaa korostaa, että jos komission ehdotus toteutuu, joukko AKT-
maita menettää tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn EU:n markkinoille, mikä voisi aiheuttaa 
vahinkoa vakiintuneille vientiyrityksille. Tämän lisäksi maiden painostaminen allekirjoittamaan 
kauppasopimus, johon sisältyy kohtuuttomia ehtoja, rajoittaa liikkumavaraa kansallisessa 
taloudellisessa päätöksenteossa ja voi vahingoittaa näiden maiden kehittyviä taloudenaloja. Tämä 
on myös vastoin johdonmukaisen kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitetta, joka on vahvistettu 
SEUT:n 208 artiklassa, ja se haittaisi EU:n suhteita kyseisiin maihin.

Päätöksen lisävaikutuksena voisi myös olla se, että investoinnit siirtyisivät niistä AKT-maista, 
joilla ei ole täyttä pääsyä EU:n markkinoille, niihin maihin, joilla on vapaa pääsy, mikä on 
vastoin nykyisiä alueelliseen integraatioon tähtääviä ponnisteluja. Näin ollen EU:n olisi 
säilytettävä asetus (EY) N:o 1528/2007.

******

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä.
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