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ĪSS PAMATOJUMS

Attīstības komiteja pauž nožēlu par to, ka, par spīti nesen notikušajām veiksmīgajām sarunām, 
kurās reģionu pārstāvji darbojušies ar vislabākajiem nodomiem, ES vienpusēji ir nolēmusi 
noteikt termiņu. Attīstības komitejas lielākās bažas ir par to, ka ierosinātais Regulas grozījums 
var radīt spiedienu uz ĀKK valstu valdībām, kuras gatavojas parakstīt un ratificēt EPN 
noteiktā termiņā, neatkarīgi no tā, vai strīdīgie noteikumi tiek atrisināti.

Attīstības komiteja pieprasa, lai sarunu noslēgšana noritētu savstarpēji pieņemami, ņemot vērā 
abu pušu intereses un izteiktās bažas, nevis termiņu. Tādēļ ES vajadzētu izstrādāt elastību sarunu 
procesa laikā, ievērojot katras ĀKK valsts atšķirīgos attīstības līmeņus. Tā kā galvenais mērķis ir 
panākt atbilstību PTO noteikumiem, ES ĀKK valstīm nevajadzētu uzspiest saistības, kas 
neatbilst PTO nolīgumiem.

Attīstības komiteja vēlas uzsvērt - ja Komisijas priekšlikums tiks īstenots, virkne ĀKK valstu 
varētu zaudēt savu beznodokļu un bezkvotu piekļuvi ES tirgum, kas varētu kaitēt vispāratzītiem 
eksportētājiem. Turklāt, piespiežot valstis parakstīt tirdzniecības līgumu, kurā iekļauti noteikti 
nepieņemami noteikumi, ne tikai tiktu ierobežota vietējā ekonomiskā politika, bet arī radīts 
kaitējums jaunām tautsaimniecības nozarēm. Tas ir arī pretrunā attīstības politikas saskaņotības 
mērķim, kas noteikts LESD 208. pantā, un var kaitēt ES  attiecībām ar attiecīgajām valstīm.

Šim lēmumam varētu būt papildu sekas - to ĀKK valstu, kurām nav pilna pieeja ES tirgum, 
investīcijas varētu aizplūst uz tām valstīm, kurām šī pieeja ir, kas ir pretrunā ar pašreizējiem 
centieniem nodrošināt reģionālu integrāciju. Tādēļ ES būtu jāsaglabā EK Regula Nr. 1528.

******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.


