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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jiddispjaċih dwar il-fatt li minkejja l-progress reċenti li nkiseb fin-
negozjati, li r-reġjuni kkonċernati qegħdin isegwu b'rieda tajba, l-UE ddeċidiet b'mod unilaterali 
li timponi skadenza. It-tħassib ewlieni tal-Kumitat għall-Iżvilupp huwa li l-emenda proposta 
għar-regolament qed tirriskja li titfa' pressjoni fuq il-gvernijiet tal-pajjiżi AKP kkonċernati sabiex 
jiffirmaw u jirratifikaw il-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (FSE) rispettivi tagħhom fiż-żmien 
speċifikat, irrispettivament mill-fatt jekk id-dispożizzjonijiet kontroversjali ġewx riżolti jew le. 
Il-Kumitat għall-Iżvilupp jinsisti li l-konklużjoni tan-negozjati għandha tkun determinata mill-
kontenut, li għandu jqis l-interessi u jindirizza t-tħassib taż-żewġ partijiet, u mhux minn skedi ta' 
żmien. Għalhekk, l-UE għandha turi l-flessibilità neċessarja fil-proċess ta' negozjati, b'rispett 
għal-livelli ta' żvilupp differenti ta' kull pajjiż AKP. Billi l-għan ewlieni huwa konformità mar-
regolamenti tad-WTO, l-UE m'għandhiex tisforza lill-pajjiżi AKP jidħlu f'impenji li huma lil 
hinn minn dawk mitluba skont il-ftehimiet tad-WTO. 
Il-Kumitat għall-Iżvilupp jixtieq jenfasizza li jekk il-proposta tal-Kummissjoni tiġi adottata, 
numru ta' pajjiżi AKP jistgħu jitilfu l-aċċess tagħhom mingħajr dazju u mingħajr kwota għas-suq 
tal-UE, li jista' jkun ta' dannu għall-esportaturi stabbiliti. Barra minn hekk, pressjoni fuq il-pajjiżi 
sabiex jiffirmaw ftehim ta' kummerċ li jinkludi ċerti dispożizzjonijiet inaċċettabbli, mhux biss 
tillimita l-ispazju għat-tfassil tal-politiki ekonomiċi nazzjonali, iżda tista' tkun ta' dannu wkoll 
għas-setturi ekonomiċi emerġenti tagħhom. Dan imur ukoll kontra l-objettiv ta' koerenza politika 
għall-iżvilupp stabbilit fl-Artikolu 208 tat-TFUE u jkun ta' detriment għar-relazzjonijiet tal-UE 
fil-pajjiżi kkonċernati.
Id-deċiżjoni jista' jkollha wkoll impatt addizzjonali, billi ċċaqlaq l-investimenti minn pajjiżi AKP 
li m'għandhomx aċċess sħiħ għas-suq tal-UE lejn dawk li għandhom, u dan imur kontra l-isforzi 
attwali lejn integrazzjoni reġjonali. Għalhekk, l-UE għandha żżomm r-Regolament KE 1528.

******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jipproponi ċ-ċaħda tal-proposta tal-Kummissjoni.
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