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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, παρά την πρόσφατη πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις, τις οποίες οι ενδιαφερόμενες περιφέρειες επιδιώκουν καλή τη 
πίστη, η ΕΕ αποφάσισε μονομερώς να επιβάλει μία προθεσμία. Η κύρια ανησυχία της 
Επιτροπής Ανάπτυξης είναι ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του κανονισμού ενέχει τον κίνδυνο 
άσκησης πίεσης στις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ για υπογραφή και 
επικύρωση των αντίστοιχων ΣΟΕΣ εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, ανεξάρτητα από το 
αν έχουν διευθετηθεί οι επίμαχες διατάξεις. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης επιμένει ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων πρέπει να βασίζεται 
στο περιεχόμενο αυτών, όπου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και να 
διευθετούνται οι ανησυχίες και των δύο μερών, και όχι να βασίζεται σε χρονικά πλαίσια. Για το 
λόγο αυτό, η ΕΕ πρέπει να επιδείξει την απαραίτητη ευελιξία στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, 
σεβόμενη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας ΑΚΕ. Δεδομένου ότι κύριος στόχος 
είναι η τήρηση των κανόνων του ΠΟΕ, η ΕΕ δεν πρέπει να αναγκάσει τις χώρες ΑΚΕ να 
αναλάβουν δεσμεύσεις πέρα από αυτές που απαιτούνται στις συμφωνίες ΠΟΕ. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης θα επιθυμούσε να τονίσει ότι εάν η πρόταση της Επιτροπής 
προχωρήσει, ορισμένες χώρες ΑΚΕ ενδέχεται να χάσουν την χωρίς τελωνειακούς δασμούς και 
χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, γεγονός που θα μπορούσε να βλάψει 
σημαντικούς εξαγωγείς. Επιπλέον, η άσκηση πίεσης σε ορισμένες χώρες για την υπογραφή 
εμπορικής συμφωνίας που περιλαμβάνει ορισμένες μη αποδεκτές διατάξεις δεν περιορίζει 
απλώς τις δυνατότητες χάραξης εγχώριας οικονομικής πολιτικής, αλλά επίσης θα μπορούσε να 
βλάψει αναδυόμενους οικονομικούς τομείς των χωρών αυτών. Αυτό δεν συνάδει με το στόχο 
της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής όπως ορίζει το άρθρο 208 ΣΛΕΕ και θα μπορούσε να 
αποβεί σε βάρος των σχέσεων της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες.

Η απόφαση θα μπορούσε επίσης να έχει μία ακόμα συνέπεια, την μεταφορά επενδύσεων από 
χώρες ΑΚΕ που δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ σε χώρες που έχουν, γεγονός 
που αντίκειται στις τρέχουσες προσπάθειες για περιφερειακή ολοκλήρωση. Για τους παραπάνω 
λόγους, η ΕΕ δεν πρέπει να τροποποιήσει τον κανονισμό ΕΚ 1528.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.


