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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Rozwoju wyraża ubolewanie, że mimo niedawnych postępów w negocjacjach 
prowadzonych przez zainteresowane regiony w dobrej wierze UE jednostronnie zdecydowała
o narzuceniu terminu zakończenia tych negocjacji. Główną obawę Komisji Rozwoju stanowi to, 
że proponowana zmiana rozporządzenia grozi wywieraniem nacisku na rządy zainteresowanych 
krajów AKP, aby podpisały i ratyfikowały swoje odnośne umowy o partnerstwie gospodarczym 
(EPA) w przewidzianym terminie niezależnie od tego, czy problem spornych przepisów został 
rozwiązany. 

Komisja Rozwoju nalega, aby uzależnić zakończenie negocjacji od kwestii merytorycznych, 
które muszą brać pod uwagę interesy oraz rozwiewać obawy obu stron, a nie od ram czasowych. 
Dlatego UE powinna wykazać w procesie negocjacji niezbędną elastyczność z uwzględnieniem 
różnic w poziomie rozwoju poszczególnych krajów AKP. Ponieważ głównym celem jest 
przestrzeganie zasad WTO, UE nie powinna zmuszać krajów AKP do podejmowania 
zobowiązań wykraczających poza te wymagane na mocy porozumień zawartych w ramach 
WTO. 

Komisja Rozwoju pragnie podkreślić, że realizacja wniosku Komisji groziłaby niektórym 
krajom AKP utratą bezcłowego, bezkontyngentowego dostępu do rynku UE, co mogłoby 
zaszkodzić dotychczasowym eksporterom. Ponadto wywieranie na państwa nacisków, aby 
podpisały umowę handlową zawierającą pewne niedopuszczalne przepisy, nie tylko ogranicza 
pole manewru w zakresie kształtowania krajowej polityki gospodarczej, ale może również 
zaszkodzić wschodzącym sektorom gospodarki tych państw. Jest to także sprzeczne z celem 
spójności polityki na rzecz rozwoju określonym w art. 208 TFUE i byłoby szkodliwe dla 
stosunków UE w zainteresowanych krajach.

Omawiana decyzja może też spowodować dodatkowy efekt przenoszenia inwestycji z krajów 
AKP niemających pełnego dostępu do rynku UE do tych, które taki dostęp mają, co jest 
sprzeczne z obecnymi działaniami sprzyjającymi integracji regionalnej. UE powinna zatem 
utrzymać rozporządzenie WE 1528 w mocy.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, by ta opowiedziała się za odrzuceniem wniosku Komisji.
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