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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre rozvoj vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek nedávnemu pokroku 
dosiahnutému pri rokovaniach, v ktorých príslušné regióny v dobrej viere pokračujú, EÚ 
jednostranne rozhodla o stanovení lehoty. Výbor pre rozvoj sa obáva predovšetkým toho, že 
navrhovaná zmena a doplnenie nariadenia môže vytvoriť nátlak na vlády dotknutých krajín 
AKT, aby podpísali a ratifikovali svoje príslušné dohody o hospodárskom partnerstve v rámci 
stanovenej lehoty bez ohľadu na to, či boli alebo neboli vyriešené sporné ustanovenia. 

Výbor pre rozvoj trvá na tom, že uzavretie rokovaní by nemalo závisieť od časového rámca, ale 
od obsahu, ktorý musí prihliadať na záujmy oboch strán a riešiť ich obavy. EÚ by preto mala 
preukázať potrebnú pružnosť v procese rokovaní a rešpektovať pritom rôzne úrovne rozvoja 
jednotlivých krajín AKT. Keďže hlavným cieľom je splnenie pravidiel WTO, EÚ by nemala 
nútiť krajiny AKT, aby prijali záväzky, ktoré presahujú záväzky požadované v rámci dohôd 
WTO. 

Výbor pre rozvoj by chcel zdôrazniť, že pokiaľ sa prijme návrh Komisie, niektoré krajiny AKT 
by mohli stratiť svoj bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ, čo by mohlo poškodiť 
etablovaných vývozcov. Nátlak na príslušné krajiny, aby podpísali dohodu o obchode, ktorá 
zahŕňa určité neprijateľné ustanovenia, navyše nielen obmedzuje ich priestor pre tvorbu vlastnej 
hospodárskej politiky, ale mohol by tiež poškodiť nové hospodárske odvetvia vznikajúce 
v týchto krajinách. Je to tiež v rozpore s cieľom súdržnosti politík v záujme rozvoja stanoveným 
v článku 208 ZFEÚ a narušilo by to vzťahy EÚ s príslušnými krajinami.

Rozhodnutie by takisto mohlo mať ďalší dosah, a to presmerovanie investícií z krajín AKT, 
ktoré nemajú plný prístup na trh EÚ, do krajín, ktoré tento prístup majú, čo je v rozpore so 
súčasným úsilím o regionálnu integráciu. EÚ by preto mala zachovať nariadenie (ES) 
č. 1528/2007.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol 
zamietnutie návrhu Komisie.
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