
PA\898269HU.doc PE486.224v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Fejlesztési Bizottság

2011/0260(COD)

3.4.2012

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Fejlesztési Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  részére

az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a 
tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében 
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

A vélemény előadója: Gabriele Zimmer



PE486.224v01-00 2/3 PA\898269HU.doc

HU

PA_Legrej



PA\898269HU.doc 3/3 PE486.224v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A Fejlesztési Bizottság sajnálja, hogy a tárgyalások során nemrégiben bekövetkezett fejlemények 
ellenére, amelyeknek az érintett régiók jóhiszeműen próbálnak megfelelni, az EU egyoldalúan 
úgy határozott, hogy határidőt szab meg. A Fejlesztési Bizottság főként amiatt aggódik, hogy a 
rendelet javasolt módosítása azzal a kockázattal jár, hogy az érintett AKCS-országok 
kormányaira nyomás fog nehezedni, hogy a meghatározott időkereten belül aláírják és 
megerősítsék az egyes gazdasági partnerségi megállapodásokat, függetlenül attól, hogy a vitatott 
előírásokkal kapcsolatban született-e megoldás vagy sem. 

A Fejlesztési Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy a tárgyalások lezárását nem időpontokhoz, 
hanem tartalmi szempontokhoz kell kötni, amelyek figyelembe veszik mindkét fél érdekeit és 
aggályait. Ezért az EU-nak a szükséges rugalmasságot kell mutatnia a tárgyalási folyamat során, 
tiszteletben tartva az egyes AKCS-országok különböző fejlettségi szintjét. Mivel a fő cél a WTO 
szabályainak való megfelelés, az EU nem kényszerítheti az AKCS-országokat a WTO-
megállapodásokban megkövetelteken túlmenő kötelezettségek vállalására. 

A Fejlesztési Bizottság szeretné kiemelni, hogy amennyiben a Bizottság javaslata elfogadásra 
kerül, számos AKCS-ország elveszítheti az EU piacához való vámmentes és kvótamentes 
hozzáférését, ami elismert exportőröket tehet tönkre. Továbbá az, hogy nyomást gyakorlunk 
országokra annak érdekében, hogy olyan kereskedelmi megállapodásokat írjanak alá, amelyek 
bizonyos elfogadhatatlan előírásokat tartalmaznak, nemcsak korlátozza nemzeti 
gazdaságpolitikájuk mozgásterét, hanem károsan befolyásolhatja felemelkedőben lévő gazdasági 
ágazataikat is. Ez ellentétes a politikáknak az EUMSZ 208. cikkében foglalt fejlesztési célú 
koherenciájára vonatkozó céllal, és hátrányos lenne az érintett országokkal folytatott uniós 
kapcsolatok szempontjából.

A döntés azzal a további hatással járhatna, hogy a teljes körű uniós piacra jutási lehetőséggel 
nem rendelkező AKCS-országokból eltéríti a befektetéseket azokba az országokba, amelyek e 
lehetőséggel rendelkeznek, ami ellentétes a regionális integrációra irányuló jelenlegi 
erőfeszítésekkel. Ezért az EU-nak változatlan formában kell megtartania az 
1528/2007/EK tanácsi rendeletet.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását.


