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KORT BEGRUNDELSE

Udviklingsudvalget beklager, at EU på trods af de fremskridt, der for nylig er gjort i 
forhandlingerne, som de pågældende regioner fører i god tro, ensidigt har besluttet at fastsætte en 
tidsfrist. Udviklingsudvalgets største bekymring er, at forslaget om ændring af forordningen 
risikerer at lægge pres på regeringerne i de pågældende AVS-stater for at få dem til at undertegne 
og ratificere deres respektive økonomiske partnerskabsaftaler inden for den fastsatte tidsramme, 
uanset om der er fundet en løsning på de omstridte bestemmelser. 

Udviklingsudvalget insisterer på, at afslutningen af forhandlingerne bør afhænge af indholdet, 
hvor der tages højde for begge parters interesser og bekymringer, og ikke af tidsfrister. EU bør 
derfor udvise den nødvendige fleksibilitet i forhandlingsprocessen og respektere de enkelte 
AVS-staters forskellige udviklingsniveauer. Eftersom hovedformålet er at overholde WTO's 
regler, bør EU ikke tvinge AVS-staterne til at indgå forpligtelser, som strækker sig ud over de 
forpligtelser, der kræves i henhold til WTO-aftalerne. 

Udviklingsudvalget vil gerne understrege, at en række AVS-stater, hvis Kommissionen går 
videre med forslaget, risikerer at miste deres told- og kontingentfrie adgang til EU's marked, 
hvilket kunne skade de traditionelle eksportører. Hvis landene presses til at indgå en 
handelsaftale, som indeholder visse uacceptable bestemmelser, vil det desuden ikke blot 
begrænse rummet for udformning af nationale økonomiske politikker, men kan også skade deres 
nye økonomiske sektorer. Dette er også i strid med målet om politisk sammenhæng i 
udviklingsarbejdet, som forankret i artikel 208 i TEUF, og ville være til skade for EU's 
forbindelser med de pågældende lande.

Beslutningen kunne også få den yderligere konsekvens, at investeringer fra AVS-stater, som ikke 
har fuld adgang til EU-markedet, overflyttes til de stater, der har, hvilket ville være i strid med de 
igangværende bestræbelser i retning af regional integration. EU bør derfor bibeholde forordning 
(EF) nr. 1528/2007.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå forkastelse af Kommissionens forslag.


