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RÖVID INDOKOLÁS

A Fejlesztési Bizottság sajnálja, hogy a tárgyalások során nemrégiben bekövetkezett fejlemények 
ellenére, amelyeknek az érintett régiók jóhiszeműen próbálnak megfelelni, az EU egyoldalúan 
úgy határozott, hogy határidőt szab meg. A Fejlesztési Bizottság főként amiatt aggódik, hogy a 
rendelet javasolt módosítása azzal a kockázattal jár, hogy az érintett AKCS-országok 
kormányaira nyomás fog nehezedni, hogy a meghatározott időkereten belül aláírják és 
megerősítsék az egyes gazdasági partnerségi megállapodásokat, függetlenül attól, hogy a vitatott 
előírásokkal kapcsolatban született-e megoldás vagy sem. 

A Fejlesztési Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy a tárgyalások lezárását nem időpontokhoz, 
hanem tartalmi szempontokhoz kell kötni, amelyek figyelembe veszik mindkét fél érdekeit és 
aggályait. Ezért az EU-nak a szükséges rugalmasságot kell mutatnia a tárgyalási folyamat során, 
tiszteletben tartva az egyes AKCS-országok különböző fejlettségi szintjét. Mivel a fő cél a WTO 
szabályainak való megfelelés, az EU nem kényszerítheti az AKCS-országokat a WTO-
megállapodásokban megkövetelteken túlmenő kötelezettségek vállalására. 

A Fejlesztési Bizottság szeretné kiemelni, hogy amennyiben a Bizottság javaslata elfogadásra 
kerül, számos AKCS-ország elveszítheti az EU piacához való vámmentes és kvótamentes 
hozzáférését, ami elismert exportőröket tehet tönkre. Továbbá az, hogy nyomást gyakorlunk 
országokra annak érdekében, hogy olyan kereskedelmi megállapodásokat írjanak alá, amelyek 
bizonyos elfogadhatatlan előírásokat tartalmaznak, nemcsak korlátozza nemzeti 
gazdaságpolitikájuk mozgásterét, hanem károsan befolyásolhatja felemelkedőben lévő gazdasági 
ágazataikat is. Ez ellentétes a politikáknak az EUMSZ 208. cikkében foglalt fejlesztési célú 
koherenciájára vonatkozó céllal, és hátrányos lenne az érintett országokkal folytatott uniós 
kapcsolatok szempontjából.

A döntés azzal a további hatással járhatna, hogy a teljes körű uniós piacra jutási lehetőséggel 
nem rendelkező AKCS-országokból eltéríti a befektetéseket azokba az országokba, amelyek e 
lehetőséggel rendelkeznek, ami ellentétes a regionális integrációra irányuló jelenlegi 
erőfeszítésekkel. Ezért az EU-nak változatlan formában kell megtartania az 
1528/2007/EK tanácsi rendeletet.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását.



PE486.224v02-00 4/4 AD\904186HU.doc

HU

ELJÁRÁS

Cím Az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a 
tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése 
tekintetében történő módosítása

Hivatkozások COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

INTA
12.10.2011

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

DEVE
12.10.2011

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Gabriele Zimmer
11.10.2011

Vizsgálat a bizottságban 23.4.2012

Az elfogadás dátuma 4.6.2012

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

13
8
4

A zárószavazáson jelen lévő tagok Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Véronique De 
Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip 
Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, 
Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, 
Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Patrizia Toia

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Marisa Matias


