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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru dezvoltare regretă faptul că, în pofida progreselor recente înregistrate în cadrul 
negocierilor, pe care regiunile vizate le continuă cu bună credință, UE a decis unilateral să 
impună un termen-limită. Principala preocupare a Comisiei pentru dezvoltare este că modificarea 
propusă a regulamentului riscă să creeze presiuni asupra guvernelor țărilor ACP în cauză pentru 
a semna și a ratifica acordurile de parteneriat economic respective în termenul specificat, 
indiferent dacă s-a găsit sau nu o soluție în ceea ce privește dispozițiile controversate. 

Comisia pentru dezvoltare insistă că încheierea negocierilor ar trebui să fie determinată de 
conținut, care ar trebui să țină cont de interesele și preocupările ambelor părți, și nu de calendar. 
Prin urmare, UE ar trebui să dea dovadă de flexibilitatea necesară în cadrul procesului de 
negociere, respectând nivelul de dezvoltare diferit al fiecărei țări ACP. Întrucât obiectivul 
principal este conformitatea cu normele OMC, UE nu ar trebui să forțeze țările ACP să își asume 
angajamente care le depășesc pe cele impuse prin acordurile OMC. 

Comisia pentru dezvoltare ar dori să sublinieze că, dacă propunerea Comisiei este acceptată, o 
serie de țări ACP și-ar putea pierde accesul fără taxe și fără contingente tarifare la piața UE, fapt 
care ar putea cauza prejudicii exportatorilor recunoscuți. În plus, exercitarea de presiuni asupra 
țărilor pentru a semna un acord comercial ce conține anumite dispoziții inacceptabile nu numai 
că limitează marja de manevră pentru elaborarea politicilor economice la nivel intern, dar ar 
putea și să prejudicieze sectoarele economice emergente ale acestor țări. Acest fapt contravine și 
obiectivului coerenței politicii de dezvoltare prevăzut la articolul 208 din TFUE și ar fi în 
detrimentul relațiilor UE cu țările în cauză.

Această decizie ar putea avea și o altă consecință, și anume redirecționarea investițiilor din țările 
ACP care nu au un acces integral pe piața UE către țările care au un acces integral, fapt care 
contravine eforturilor actuale de integrare regională. Prin urmare, UE ar trebui să mențină 
Regulamentul (CE) nr. 1528/2007.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în fond, să 
propună respingerea propunerii Comisiei.
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