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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro rozvoj vyslovuje politování nad skutečností, že navzdory nedávnému pokroku 
dosaženému při jednáních, v nichž příslušné regiony nadále v dobré víře pokračují, EU 
jednostranně rozhodla o uložení lhůty. Výbor pro rozvoj se obává především toho, že navržená 
změna nařízení může vytvářet tlak na vlády dotčených zemí AKT, které by měly podepsat
a ratifikovat své příslušné dohody o hospodářském partnerství v určitém časovém rámci bez 
ohledu na to, zda byla vyřešena sporná ustanovení. 

Výbor pro rozvoj trvá na tom, že uzavření jednání by nemělo být dáno časovým rámcem, ale 
obsahem, který musí přihlížet k zájmům obou stran a řešit jejich obavy. EU by proto měla 
projevit nezbytnou pružnost v procesu jednání a respektovat úroveň rozvoje každé země AKT. 
Protože hlavním cílem je splnění pravidel WTO, neměla by EU nutit země AKT do závazků, 
které přesahují závazky požadované v rámci dohod WTO. 

Výbor pro rozvoj by rád zdůraznil, že pokud bude návrh Komise přijat, mohla by řada zemí 
AKT ztratit svůj bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU, což by mohlo poškodit zavedené 
vývozce. Nátlak na to, aby příslušné země podepsaly obchodní dohodu, která zahrnuje některá 
nepřijatelná ustanovení, navíc nejen omezí prostor pro tvorbu vlastní hospodářské politiky, ale 
mohl by také poškodit vznikající hospodářská odvětví. Je to rovněž v rozporu se soudržností 
politik ve prospěch rozvoje, kterou stanovuje článek 208 SFEU, a poškodilo by to vztahy EU
a příslušných zemí.

Toto rozhodnutí by mělo rovněž další dopad, kterým je přesměrování investic ze zemí AKT, 
které nemají plný přístup na trh EU, do zemí, které tento přístup mají, což je v rozporu se 
stávajícím úsilím o regionální integraci. EU by proto měla zachovat nařízení ES 1528.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby 
navrhl zamítnutí návrhu Komise.


