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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za razvoj obžaluje dejstvo, da je EU kljub nedavnemu napredku pri pogajanjih, ki jih 
zadevne regije nadaljujejo v dobri veri, sklenila, da enostransko določi končni rok. Glavni 
pomislek Odbora za razvoj je, da predlog spremembe k uredbi lahko pomeni pritisk na vlade 
držav AKP, ki želijo podpisati in ratificirati ustrezne sporazume o gospodarskem partnerstvu v 
podanem časovnem okviru, ne glede na to, ali so bile sporne določbe razrešene. 

Odbor za razvoj vztraja pri tem, da bi moral biti zaključek pogajanj odvisen od vsebine, ki mora 
upoštevati interese in pomisleke obeh strani, ne pa od časovnih okvirov. Zato mora EU pokazati 
potrebno prilagodljivost v postopku pogajanj in obenem spoštovati različne ravni razvoja vsake 
države AKP. Ker je glavni cilj skladnost s predpisi STO, EU ne bi smela prisiliti držav AKP v 
obveznosti, ki presegajo zahtevane obveznosti iz sporazumov STO. 

Odbor za razvoj želi poudariti, da lahko, če bo predlog Komisije sprejet, več držav AKP izgubi 
svoj brezcarinski in kvot prost dostop do trga EU, kar bi lahko škodilo uveljavljenim 
izvoznikom. Poleg tega izvajanje pritiska na države, da bi podpisale trgovinski sporazum, ki 
vključuje nekatere nesprejemljive določbe, ne omejuje le prostora za sprejemanje odločitev o 
domačem gospodarstvu, ampak lahko tudi povzroči škodo njihovim gospodarskim sektorjem v 
vzponu. To je tudi v nasprotju s ciljem skladnosti politik za razvoj, določenim v členu 208 
PDEU, in bi škodilo odnosom EU z zadevnimi državami.

Odločitev bi lahko imela tudi dodaten učinek in preusmerila naložbe iz držav AKP, ki nimajo 
popolnega dostopa do trga, v tiste, ki ga imajo, kar je v nasprotju s sedanjimi prizadevanji za 
regionalno povezovanje. Zato bi EU morala ohraniti uredbo ES št. 1528.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da predlaga 
zavrnitev predloga Komisije.
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