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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по развитие изразява съжаление във връзка с факта, че независимо от 
неотдавна постигнатия напредък в преговорите, които засегнатите региони провеждат 
добросъвестно, ЕС е взел едностранно решение да наложи краен срок. Основната грижа 
на комисията по развитие е, че съществува опасност предложеното изменение към 
регламента да окаже натиск върху правителствата на съответните държави от АКТБ за 
подписване и ратифициране на съответните им СИП в рамките на конкретен период, 
независимо от това дали са били разрешени спорните разпоредби. 

Комисията по развитие настоява приключването на преговорите да бъде ръководено от 
съдържанието, което трябва да отчита интересите и да отговори на загрижеността на 
двете страни, а не от времеви ограничения. ЕС следва да прояви необходимата гъвкавост 
в процеса на преговорите, като зачита различните степени на развитие на всяка отделна 
държава от АКТБ. Тъй като основната цел е да бъдат спазени правилата на СТО, ЕС не 
следва да оказва натиск върху държавите от АКТБ за поемане на ангажименти, които 
надхвърлят тези, установени съгласно споразуменията в рамките на СТО. 

Комисията по развитие би желала да изтъкне факта, че ако предложението на Комисията 
бъде задвижено, редица държави от АКТБ биха могли да загубят своя безмитен и 
безквотен достъп до пазара на ЕС, което ще нанесе вреди на установените износители. 
Освен това, упражняването на натиск върху държавите с цел подписване на търговско 
споразумение, включващо известен брой неприемливи разпоредби, не само ограничава 
пространството за изготвяне на вътрешни икономически политики, но би могло също така 
да нанесе вреди и на бързоразвиващите се икономически отрасли. То противодейства 
също така на целта на последователност на политиката за развитие, заложена в член 208 
от ДФЕС, и би било за сметка на отношенията на съответните държави с ЕС.

Решението би могло да има също така допълнително въздействие, като пренесе 
инвестициите от държавите от АКТБ, които нямат пълен достъп до пазара на ЕС, към 
тези, които имат такъв, а това противостои на съществуващите усилия в посока постигане 
на регионална интеграция. От това произтича, че ЕС следва да запази Регламент 
№1528/ЕО.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
предложи отхвърлянето на предложението на Комисията.


