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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för utveckling beklagar att EU ensidigt beslutat att fastställa en tidsfrist trots de nyliga 
framstegen i förhandlingarna mellan de berörda regionerna som bedrivs i god anda. 
Huvudinvändningen från utskottet för utveckling är att den föreslagna ändringen av förordningen 
riskerar att leda till att de berörda AVS-ländernas regeringar pressas att ratificera sina respektive 
EPA-avtal inom den fastställda tidsfristen, oavsett om frågan om de omtvistade bestämmelserna 
har lösts eller inte. 

Utskottet för utveckling framhåller att slutförandet av förhandlingarna bör styras av innehållet, 
där man i sin tur måste beakta och behandla båda parters intressen och farhågor, och att 
tidsramarna inte får vara styrande. Därför bör EU visa den flexibilitet som krävs i 
förhandlingsprocessen och respektera varje AVS-lands olika utvecklingsnivå. Eftersom 
huvudsyftet är att följa WTO:s bestämmelser bör EU inte tvinga AVS-länderna att göra 
åtaganden som går utöver vad WTO-avtalen kräver. 

Utskottet för utveckling påpekar att om kommissionens förslag går igenom kan ett antal 
AVS-länder komma att förlora sitt tull- och kvotfria tillträde till EU-marknaden vilket kan skada 
etablerade exportörer. Utöver detta innebär påtryckningar på länder att underteckna handelsavtal 
som innehåller vssa oacceptabla bestämmelser inte enbart begränsningar för ländernas inhemska 
ekonomiska politik, utan kan även skada framväxande sektorer i deras ekonomier. Detta strider 
även mot det mål om en konsekvent politik för utveckling som fastställs i artikel 208 i 
EUF-fördraget och skulle inverka negativt på EU:s förbindelser med de berörda länderna.

Beslutet kan även ha en ytterligare effekt och styra investeringar bort från AVS-länder som 
saknar fullt tillträde till EU:s marknad över till AVS-länder med fullt tillträde, vilket skulle strida 
mot ansträngningarna för regional integrering.. EU bör därför upprätthålla rådets förordning 
(EG) nr 1528.

******

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
föreslå att kommissionens förslag förkastas.


