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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vystymosi komitetas apgailestauja dėl to, kad, nepaisant naujausios derybose, kurias susiję 
regionai veda gera valia, pasiektos pažangos, ES vienašališkai nusprendė nustatyti galutinį 
terminą. Didžiausią nerimą Vystymosi komitetui kelia tai, kad dėl siūlomo reglamento pakeitimo 
kyla pavojus, kad susijusių AKR šalių vyriausybėms gali būti daromas spaudimas iki konkretaus 
termino pasirašyti ir ratifikuoti atitinkamus ekonominės partnerystės susitarimus (EPS), 
nepaisant to, ar susitarta dėl ginčytinų nuostatų. 

Vystymosi komitetas pabrėžia, kad užbaigiant derybas labiausiai reikėtų atsižvelgti jų turinį, t. y. 
būtina atsižvelgti į abiejų šalių interesus ir išspręsti joms rūpimus klausimus, o ne į terminus. 
Todėl ES turėtų parodyti reikiamą lankstumą derybų procese ir atsižvelgti į skirtingą kiekvienos 
AKR šalies išsivystymo lygį. Kadangi pagrindinis tikslas – laikytis PPO taisyklių, ES neturėtų 
versti AKR šalių prisiimti didesnių įsipareigojimų, nei nustatytieji PPO susitarimuose. 

Vystymosi komitetas norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, jei Komisijos pasiūlymas bus toliau 
svarstomas, dauguma AKR šalių galėtų prarasti galimybes patekti į ES rinką be muitų ir kvotų, o 
tai galėtų padaryti nuostolių patikimiems eksportuotojams. Be to, spaudimas šalims pasirašyti 
prekybos susitarimą, kuriame numatytos tam tikros nepriimtinos nuostatos, ne tik suvaržo laisvę 
priimti sprendimus vidaus ekonomikos politikos klausimais, bet taip pat galėtų pakenkti 
besivystantiems šių šalių ekonomikos sektoriams. Tai taip pat prieštarauja politikos 
suderinamumo vystymosi labui tikslui, įtvirtintam SESV 208 straipsnyje, ir galėtų pakenkti ES 
santykiams atitinkamose šalyse.

Sprendimas taip pat galėtų turėti papildomo poveikio, susijusio su investicijų iš AKR šalių, 
kurios negali visiškai laisvai patekti į ES rinką, perkėlimu į tas šalis, kurios turi tokią galimybę, o 
tai nesuderinama su dabartinėmis pastangomis siekti regioninės integracijos. Todėl ES turėtų 
palikti galioti Reglamentą (EB) Nr. 1528/2007.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą siūlyti atmesti 
Komisijos pasiūlymą.
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