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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare 

bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între 

Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe 

de altă parte și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 de aplicare a clauzei de 

salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de 

instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o 

parte, și America Centrală, pe de altă parte 

(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2015)0220), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0131/2015), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0277/2016), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. aprobă declarațiile comune ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei anexate la 

prezenta rezoluție; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) este necesar să se sistematizeze 

elaborarea și utilizarea studiilor de impact 
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anterioare negocierilor de acorduri 

comerciale internaționale sau oricărei 

extinderi a unui acord la alte state, studii 

care au un impact direct asupra 

economiei și producției din regiunile 

ultraperiferice ale Uniunii. 

(A se vedea: Comunicarea Comisiei COM(2008)0642 – Regiunile ultraperiferice: un atu 

pentru Europa; Comunicarea Comisiei COM(2012)0287 – Regiunile ultraperiferice ale 

Uniunii Europene: către un parteneriat pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii.) 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) Ecuadorul, unul dintre principalii 

producători și furnizori de banane către 

Uniune, alături de Columbia, este în curs 

de aderare la acord. Prin urmare, 

actualul mecanism de stabilizare pentru 

banane ar trebui extins pentru a include 

și Ecuadorul. Cu toate acestea, aplicarea 

actualului mecanism de stabilizare pentru 

banane s-a dovedit a fi ineficientă. Într-

adevăr, experiența ne arată că 

mecanismului îi lipsește flexibilitatea, fapt 

care îi periclitează eficacitatea. Timp de 

trei ani consecutiv s-a depășit volumul de 

importuri reprezentând pragul de 

declanșare stabilit pentru importurile din 

Peru, dar nu a fost luată nicio măsură. 

Din aceste motive, trebuie făcute 

modificări pentru a se asigura că 

procedura aplicabilă este mai rapidă și 

simplificată, pentru a îmbunătăți fluxul 

de informații dintre Parlamentul 

European, Comisie și statele membre, în 

special prin includerea unui sistem de 

alertă timpurie atunci când se depășesc 

80 % din volumele de declanșare și prin 

înființarea unui observator al prețurilor. 
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Amendamentul 3 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)  

Regulamentul (UE) nr. 19/2013 

Articolul 1 – litera h 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 2a.  La articolul 1, litera (h) se 

înlocuiește cu următorul text: 

h) „perioadă de tranziție” înseamnă o 

perioadă de zece ani de la data aplicării 

acordului pentru un produs pentru care 

calendarul de eliminare a tarifelor pentru 

mărfuri provenind din Columbia și Peru, 

astfel cum se prevede în subsecțiunile 1 și 

2 din secțiunea B din apendicele 1 

(„Eliminarea taxelor vamale”) din anexa I 

la acord („Calendarul de eliminare a 

tarifelor”) prevede o perioadă de eliminare 

a tarifelor mai mică de zece ani, sau 

perioada de eliminare a tarifelor plus trei 

ani, pentru un produs, pentru care 

calendarul de eliminare a tarifelor prevede 

o perioadă de eliminare a tarifelor de zece 

ani sau mai mare.  

 

„h) „perioadă de tranziție” înseamnă o 

perioadă de zece ani de la data aplicării 

acordului pentru un produs pentru care 

programul de eliminare a tarifelor pentru 

mărfuri provenind din Columbia, Ecuador 

și Peru, astfel cum se prevede în 

subsecțiunile 1 și 2 din secțiunea B din 

apendicele 1 („Eliminarea taxelor vamale”) 

din anexa I la acord („Programe de 

eliminare a tarifelor”), prevede o perioadă 

de eliminare a tarifelor mai mică de zece 

ani sau perioada de eliminare a tarifelor 

plus trei ani pentru un produs pentru care 

programul de eliminare a tarifelor prevede 

o perioadă de eliminare a tarifelor de zece 

ani sau mai mare. Această perioadă se 

aplică Ecuadorului începând din 

momentul aderării acestei țări la acord.” 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 19/2013 

Articolul 15 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 4a. La articolul 15, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

2.  Se stabilește separat un volum 

anual al importurilor de declanșare, pentru 

importurile de produse menționate la 

alineatul (1), astfel cum se indică în a doua 

și a treia coloană din tabelul din anexă. 

Odată ce volumul de declanșare pentru 

Columbia sau Peru este atins în cursul 

„2.  Se stabilește un volum anual 

distinct de declanșare pentru importurile de 

produse menționate la alineatul (1); acest 

volum este indicat în a doua, a treia și a 

patra coloană din tabelul din anexă. Odată 

ce volumul de declanșare pentru Columbia, 

Ecuador sau Peru este atins în cursul 
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anului calendaristic corespunzător, 

Comisia, în conformitate cu procedura de 

urgență menționată la articolul 14 alineatul 

(4), adoptă un act de punere în aplicare prin 

care poate fie să suspende temporar taxele 

vamale preferențiale aplicate produselor de 

origine corespunzătoare, în cursul aceluiași 

an, pentru o perioadă care să nu depășească 

trei luni și care să nu depășească sfârșitul 

anului calendaristic, fie să stabilească că o 

astfel de suspendare nu este oportună. 

anului calendaristic corespunzător, 

Comisia, în conformitate cu procedura de 

urgență menționată la articolul 14 alineatul 

(4), adoptă un act de punere în aplicare prin 

care suspendă temporar taxele vamale 

preferențiale aplicate produselor de origine 

corespunzătoare, în cursul aceluiași an, 

pentru o perioadă care să nu depășească 

trei luni și care să nu depășească sfârșitul 

anului calendaristic.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0019) 

Justificare 

PE și Consiliul trebuie să primească lunar informații despre importurile de banane și să 

efectueze o analiză a impactului acestor importuri înainte ca volumul de declanșare să fie 

atins. Acordul UE/Columbia-Peru prevede următoarele: „în momentul în care volumul de 

declanșare este atins [...], partea UE poate suspenda temporar taxele vamale preferențiale” 

(anexa I, apendicele 1, secțiunea A). Acest lucru înseamnă că mecanismul ar putea fi 

declanșat automat în momentul în care se atinge volumul de declanșare. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 19/2013 

Articolul 15 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b. La articolul 15, se introduce 

următorul alineat:  

 „2a. Comisia informează în 

permanență Parlamentul European și 

Consiliul cu privire la evoluția 

importurilor de banane provenind din 

Columbia, Ecuador sau Peru și la 

impactul acestora asupra pieței și 

producătorilor din Uniune. În acest scop, 

Comisia trebuie să efectueze, cel târziu 

până la data de 1 octombrie a fiecărui an, 

o analiză anuală a ultimelor nouă luni ale 

anului anterior și să o transmită 

Parlamentului European și Consiliului. 

 Această analiză trebuie să permită să se 
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evalueze riscurile prezentate de o 

eventuală destabilizare a pieței și să se 

anticipeze evoluțiile importurilor în 

perioada rămasă a anului calendaristic. 

Pentru a face acest lucru, Comisia trebuie 

să ia în considerare toate elementele 

colectate în cursul anului trecut, mai ales 

volumele producției europene, volumele 

importate, prețurile de vânzare pe piața 

europeană a bananelor, în principal în 

țările producătoare de banane, și prețurile 

practicate în străinătate. Comisia trebuie 

să evalueze, de asemenea, efectele asupra 

producătorilor europeni, mai ales asupra 

nivelului de ocupare a forței de muncă în 

rândul acestora și asupra veniturilor lor. 

 În cazul în care volumul importurilor 

atinge 80 % din pragul de declanșare a 

mecanismului de stabilizare menționat în 

anexa la prezentul regulament, pentru 

una sau mai multe țări care sunt parte la 

acord, Comisia trebuie să alerteze în mod 

oficial în scris Parlamentul European și 

Consiliul și să le pună la dispoziție o 

analiză a efectului importurilor asupra 

pieței europene a bananelor.” 

 

 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 c (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 19/2013 

Articolul 15 – alineatul 3 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 4c. La articolul 15, alineatul (3) se 

elimină.  

„3.  Atunci când decide cu privire la 

aplicarea sau nu a unor măsuri în 

conformitate cu alineatul (2), Comisia ia 

în considerare impactul importurilor în 

cauză asupra situației pieței bananelor 

din Uniune. Analiza respectivă trebuie să 

includă factori precum: efectele 
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importurilor respective asupra nivelului 

prețurilor din Uniune, evoluția 

importurilor din alte surse, stabilitatea 

globală a pieței Uniunii. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=ro) 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 d (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 19/2013 

Articolul 15 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4c. La articolul 15, se introduce 

următorul alineat: 

 „3a.  Pentru a permite realizarea unei 

evaluări mai exacte a importurilor și a 

situației pieței europene a bananelor, 

Comisia introduce instrumente statistice 

exacte care țin cont de evoluția volumului 

importurilor de banane și de prețul 

acestora, inclusiv pe perioade de o lună și 

în principal în țările producătoare ale 

Uniunii. Comisia publică pe site-ul său de 

internet și actualizează o dată la trei luni 

datele privind evoluția prețurilor 

bananelor verzi pe piața europeană a 

bananelor. Comisia poate convoca 

reuniuni de monitorizare ad-hoc la care 

să participe statele membre și părțile 

interesate.” 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 e (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 19/2013 

Articolul 15 – alineatul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4e. La articolul 15, se introduce 
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următorul alineat: 

 „7a. Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport 

referitor la aplicarea mecanismului de 

stabilizare pentru banane până la 1 

ianuarie 2019. Raportul include o 

evaluare a evoluției importurilor de 

banane și a impactului acestora asupra 

pieței și producătorilor din Uniune. În 

cazul în care raportul constată o 

deteriorare gravă sau o amenințare de 

deteriorare gravă a situației pieței 

bananelor din Uniune și/sau a 

producătorilor europeni, Comisia are în 

vedere adoptarea unor măsuri 

corespunzătoare, inclusiv a unor măsuri 

compensatorii însoțitoare.” 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 20/2013 

Articolul 15 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 1a. La articolul 15, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

2. Se stabilește separat un volum 

anual al importurilor de declanșare, pentru 

importurile de produse menționate la 

alineatul (1), astfel cum se indică în tabelul 

din anexă. Importul de produse menționate 

la alineatul (1) la o taxă vamală 

preferențială este condiționat, pe lângă 

dovada originii, stabilită în conformitate cu 

anexa II (Definirea noțiunii de „produse 

originare” și metodele de cooperare 

administrativă) la acord, de prezentarea 

unui certificat de export emis de autoritatea 

competentă a țării din America Centrală 

din care sunt exportate produsele. Odată ce 

volumul de declanșare pentru o țară din 

America Centrală este atins în cursul 

anului calendaristic corespunzător, 

Comisia, în conformitate cu procedura de 

„2. Se stabilește un volum anual 

distinct de declanșare a mecanismului 

pentru importurile de produse menționate 

la alineatul (1), astfel cum se indică în 

tabelul din anexă. Importul de produse 

menționate la alineatul (1) la o taxă vamală 

preferențială este condiționat, pe lângă 

dovada originii, stabilită în conformitate cu 

anexa II (Definiția conceptului de 

„produse originare” și metodele de 

cooperare administrativă) la acord, de 

prezentarea unui certificat de export emis 

de autoritatea competentă a țării din 

America Centrală din care sunt exportate 

produsele. Odată ce volumul de declanșare 

pentru o țară din America Centrală este 

atins în cursul anului calendaristic 

corespunzător, Comisia, în conformitate cu 
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urgență menționată la articolul 14 alineatul 

(4), adoptă un act de punere în aplicare prin 

care poate fie să suspende temporar taxele 

vamale preferențiale aplicate produselor de 

origine corespunzătoare, în cursul aceluiași 

an, pentru o perioadă care să nu depășească 

trei luni și care să nu depășească sfârșitul 

anului calendaristic, fie să hotărască că o 

astfel de suspendare nu este oportună. 

procedura de urgență menționată la 

articolul 14 alineatul (4), adoptă un act de 

punere în aplicare prin care suspendă 

temporar taxele vamale preferențiale 

aplicate produselor de origine 

corespunzătoare, în cursul aceluiași an, 

pentru o perioadă care să nu depășească 

trei luni și care să nu depășească sfârșitul 

anului calendaristic.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R0020) 

Justificare 

PE și Consiliul trebuie să primească lunar informații despre importurile de banane și 

profiturile obținute din banane și să efectueze o analiză a impactului acestor importuri 

înainte ca pragul să fie atins. Acordul UE/America Centrală prevede următoarele: „în 

momentul în care volumul de declanșare este atins, partea UE poate suspenda temporar 

taxele vamale preferențiale.” Acest lucru înseamnă că mecanismul ar putea fi declanșat 

automat în momentul în care se atinge volumul de declanșare. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – punctul 1 b (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 20/2013 

Articolul 15 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. La articolul 15, se introduce 

următorul alineat:  

 „2a.  Comisia informează în 

permanență Parlamentul European și 

Consiliul cu privire la evoluția 

importurilor de banane provenind din 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua și Panama și la 

impactul acestora asupra pieței și 

producătorilor din Uniune. În acest scop, 

Comisia trebuie să efectueze, cel târziu 

până la data de 1 octombrie a fiecărui an, 

o analiză anuală a ultimelor nouă luni ale 

anului anterior și să o transmită 

Parlamentului European și Consiliului. 

 Această analiză trebuie să permită să se 

evalueze riscurile prezentate de o 
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eventuală destabilizare a pieței și să se 

anticipeze evoluțiile importurilor în 

perioada rămasă a anului calendaristic. 

Pentru a face acest lucru, Comisia trebuie 

să ia în considerare toate elementele 

colectate în cursul anului anterior, mai 

ales volumele producției europene, 

volumele importate, prețurile de vânzare 

pe piața europeană a bananelor, în 

principal în țările producătoare de 

banane, și prețurile practicate în 

străinătate. Comisia trebuie să evalueze, 

de asemenea, efectele asupra 

producătorilor europeni, mai ales asupra 

nivelului de ocupare a forței de muncă în 

rândul acestora și asupra veniturilor lor. 

 În cazul în care volumul importurilor 

atinge 80 % din pragul de declanșare a 

mecanismului de stabilizare menționat în 

anexa la prezentul regulament, pentru 

una sau mai multe țări care sunt parte la 

acord, Comisia trebuie să alerteze în scris 

în mod oficial Parlamentul European și 

Consiliul și să le pună la dispoziție o 

analiză a efectului importurilor asupra 

pieței europene a bananelor.” 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – punctul 1 c (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 20/2013 

Articolul 15 – alineatul 3 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 1c.  La articolul 15, alineatul (3) se 

elimină. 

3.  Atunci când decide cu privire la 

aplicarea sau nu a măsurilor în 

conformitate cu alineatul (2), Comisia ia 

în considerare impactul importurilor 

respective asupra situației pieței 

bananelor din Uniune. Analiza respectivă 

cuprinde factori precum: efectul 

importurilor respective asupra nivelului 

prețului din Uniune, evoluția importurilor 
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din alte surse, stabilitatea generală a 

pieței Uniunii. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R0020) 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – punctul 1 d (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 20/2013 

Articolul 15 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1c. La articolul 15, se introduce 

următorul alineat:  

 „3a.  Pentru a permite realizarea unei 

evaluări mai exacte a importurilor și a 

situației pieței europene a bananelor, 

Comisia introduce instrumente statistice 

exacte care țin cont de evoluția volumului 

importurilor de banane și de prețul 

acestora, inclusiv pe perioade de o lună și 

în principal în țările producătoare ale 

Uniunii. Comisia publică pe site-ul său de 

internet și actualizează o dată la trei luni 

datele privind evoluția prețurilor 

bananelor verzi pe piața europeană a 

bananelor. Comisia poate convoca 

reuniuni de monitorizare ad-hoc la care 

să participe statele membre și părțile 

interesate.” 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – punctul 1 e (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 20/2013 

Articolul 15 – alineatul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1e. La articolul 15, se introduce 

următorul alineat: 

 „7a. Comisia prezintă Parlamentului 
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European și Consiliului un raport 

referitor la aplicarea mecanismului de 

stabilizare pentru banane până la 1 

ianuarie 2019. Raportul include o 

evaluare a evoluției importurilor de 

banane și a impactului acestora asupra 

pieței și producătorilor din Uniune. În 

cazul în care raportul constată o 

deteriorare gravă sau o amenințare de 

deteriorare gravă a situației pieței 

bananelor din Uniune și/sau a 

producătorilor europeni, Comisia are în 

vedere adoptarea unor măsuri 

corespunzătoare, inclusiv a unor măsuri 

compensatorii însoțitoare.” 
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ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

DECLARAȚIE COMUNĂ 

Parlamentul European și Comisia sunt de acord cu privire la necesitatea unei cooperări strânse 

în procesul de monitorizare a punerii în aplicare a acordului și a Regulamentului (UE) nr. 

19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de aplicare a clauzei 

de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul 

comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, 

Ecuador și Peru, pe de altă parte [1]. În acest scop, cele două instituții au convenit cu privire 

la următoarele aspecte: 

– La cererea comisiei competente a Parlamentului European, Comisia prezintă un raport 

privind eventualele probleme specifice legate de punerea în aplicare de către Columbia, 

Ecuador sau Peru a angajamentelor lor cu privire la comerț și dezvoltarea durabilă. 

– În cazul în care Parlamentul European adoptă o recomandare privind deschiderea unei 

anchete de salvgardare, Comisia analizează cu atenție dacă sunt întrunite condițiile 

prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 19/2013 privind deschiderea unei anchete din 

oficiu. În cazul în care Comisia consideră că aceste condiții nu sunt întrunite, aceasta 

prezintă un raport comisiei competente a Parlamentului European, care să conțină o 

explicație privind toți factorii relevanți pentru deschiderea unei astfel de anchete. 

– Comisia evaluează situația producătorilor europeni de banane, în conformitate cu 

articolul 15 alineatul 7a din prezentul regulament, până 1 ianuarie 2019. În cazul în care 

se constată o deteriorare gravă sau o amenințare de deteriorare gravă a situației pieței 

bananelor din Uniune și/sau a producătorilor europeni, se poate avea în vedere 

adoptarea unor măsuri corespunzătoare, fie prin prelungirea mecanismului, după 

obținerea consimțământului țărilor care sunt părți la acord, fie prin măsuri 

compensatorii. Comisia continuă să efectueze analize anuale ale situației pieței și a 

producătorilor europeni după 2020, ceea ce poate conduce la adoptarea unor măsuri de 

sprijin, dacă acest lucru este necesar.  

DECLARAȚIE COMUNĂ 

Parlamentul European și Comisia sunt de acord cu privire la necesitatea unei cooperări strânse 

în procesul de monitorizare a punerii în aplicare a acordului și a Regulamentului (UE) nr. 

20/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de aplicare a clauzei 

de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul 

comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama, pe de altă parte. În acest scop, 

cele două instituții au convenit cu privire la următoarele aspecte: 

– La cererea comisiei competente a Parlamentului European, Comisia prezintă un raport 

privind eventualele probleme specifice legate de punerea în aplicare de către Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama a angajamentelor lor cu 

privire la comerț și dezvoltarea durabilă. 

– În cazul în care Parlamentul European va adopta o recomandare privind deschiderea 

unei anchete de salvgardare, Comisia analizează cu atenție dacă sunt întrunite condițiile 

prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 20/2013 privind deschiderea unei anchete din 

oficiu. În cazul în care Comisia consideră că aceste condiții nu sunt întrunite, aceasta 
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prezintă un raport comisiei competente a Parlamentului European, care să conțină o 

explicație privind toți factorii relevanți pentru deschiderea unei astfel de anchete. 

– Comisia evaluează situația producătorilor europeni de banane, în conformitate cu 

articolul 15 alineatul 7a din prezentul regulament, înainte de 1 ianuarie 2019. În cazul în 

care se constată o deteriorare gravă sau o amenințare de deteriorare gravă a situației 

pieței bananelor din Uniune și/sau a producătorilor europeni, se poate avea în vedere 

adoptarea unor măsuri corespunzătoare, fie prin prelungirea perioadei de aplicare a 

mecanismului, după obținerea consimțământului țărilor care sunt părți la acord, fie prin 

măsuri compensatorii. Comisia continuă să efectueze analize anuale ale situației pieței 

și a producătorilor europeni după 2020, ceea ce poate conduce la adoptarea unor măsuri 

de sprijin, dacă acest lucru este necesar.  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. Situația pieței bananelor în Uniunea Europeană:  

1.1 Consumul:  

Banana este fructul cel mai consumat din lume. Uniunea Europeană este cea mai importantă 

piață a bananelor și atrage circa o treime din exporturile mondiale. În 2015 s-au consumat 5,8 

milioane de tone de banane în Uniunea Europeană, iar în ultima perioadă cererea este în 

creștere. Europenii importă cu precădere din țările din America Centrală și America Latină. 

Cu 1 360 811 de tone de banane exportate în 2015, Ecuadorul este pe primul loc în 

clasamentul țărilor care exportă către Uniune, urmat de Columbia (1 314 955 de tone în 2015) 

și Costa Rica (947 749 de tone în 2015). În total, UE importă 5,2 milioane de tone de banane, 

din care 1,1 milioane de tone, provenind din țările ACP, sunt scutite de taxe. Aceste importuri 

reprezintă un procentaj de 88,7 % din bananele consumate în Europa. Cota de piață rămasă, 

adică 11,4 % din consumul de banane al Europei, le revine producătorilor europeni. Aceasta a 

scăzut de-a lungul timpului, fiind de 12,6 % acum trei ani. Această reducere a fost doar în 

beneficiul țărilor care nu fac parte din ACP, ponderea bananelor provenind din țările ACP în 

importurile europene scăzând, concomitent, cu 1,2%.  

1.2 Producția:  

În 2015, producătorii europeni de banane au aprovizionat piața internă cu 669 673 de tone, 

producția lor fiind destinată exclusiv acestei piețe. Cinci țări europene sunt producătoare de 

banane: Spania este pe primul loc, producând jumătate din oferta europeană (381 827 de tone 

în 2015); Franța este al doilea producător (263 022 de tone în 2015), iar Portugalia, al treilea 

producător (18 645 de tone în 2015); Producția acestor trei țări se realizează numai în 

regiunile lor ultraperiferice: Insulele Canare, în cazul Spaniei, Guadelupa și Martinica, în 

cazul Franței, Madeira și Insulele Azore, în cazul Portugaliei. Cipru și Grecia sunt celelalte 

două țări europene producătoare de banane, producția lor situându-se totuși la niveluri mai 

scăzute. 

În aceste teritorii insulare, sectorul producției de banane joacă un rol economic foarte 

important. 37 000 de locuri de muncă depind, direct sau indirect, de această activitate, care a 

devenit una dintre principalele activități din aceste regiuni. Această activitate garantează 

viabilitatea transportului maritim, ceea ce face posibilă aprovizionarea cu regularitate a 

acestor regiuni din Europa continentală și amortizarea costului vieții pe insule. De altfel, acest 

sector reprezintă un exemplu de durabilitate. Producătorii europeni respectă standarde sociale, 

de sănătate și de mediu care sunt printre cele mai ridicate din lume. În Indiile de Vest 

Franceze, responsabilii din acest sector au investit în formarea profesională pentru promova 

bunele practici în materie de agricultură durabilă, cercetare și dezvoltare.  

2. Protecția bananei, produs agricol „sensibil”, în cadrul acordurilor comerciale.  

2.1 Evoluția pieței europene:  

Piața europeană a bananelor a fost deschisă treptat concurenței din partea producătorilor din 

țări terțe. În cadrul organizării comune a pieței produselor agricole, adoptate în februarie 

1993, Uniunea a decis să acorde acces scutit de taxe vamale producătorilor de banane din 
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țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP). Însă această preferință comercială, 

considerată discriminatorie în temeiul legislației OMC, a fost contestată de mai multe țări din 

America Latină și de SUA. Ca urmare a hotărârii pronunțate de OMC, Uniunea a trebuit să 

accepte o eliminare anuală a tarifelor până ce acestea vor ajunge la cota de 114 euro pe tonă 

pentru bananele originare din țările care nu fac parte din ACP, până în 2017, în cadrul 

Acordului de la Geneva din 2009.  

În paralel, Uniunea a încheiat în decembrie 2012 un acord de liber schimb cu Columbia și 

Peru și un acord de instituire a unei asocieri cu America Centrală, care prevăd eliminarea 

treptată a tarifelor vamale aplicate bananelor până ce acestea vor ajunge la cota de 75 de euro 

pe tonă până la 1 ianuarie 2020. Ecuadorul, care trebuie să adere la acordul cu Columbia și 

Peru, odată ce părțile îl vor ratifica, va beneficia, la rândul său, de această eliminare a 

tarifelor.  

Aceste preferințe tarifare acordate țărilor care fac concurență UE pe piața bananelor au dus la 

creșterea importurilor. Acestea au crescut cu 3 % în 2015, cu 6 % în 2014 și cu 5 % în 2013. 

2.2 Instrumentele europene pentru protecția bananelor în temeiul acordului:  

Intensificarea concurenței internaționale din cauza scăderii taxelor vamale aplicate bananelor 

provenind din țări care nu fac parte din ACP a determinat Comisia să includă bananele pe lista 

produselor agricole „sensibile” ale Uniunii și să le protejeze cu ajutorul unor instrumente 

comerciale. Acordul dintre Uniunea Europeană, Columbia și Peru, la care aderă Ecuadorul, 

precum și Acordul de instituire a unei asocieri între UE și America Centrală conțin două 

mecanisme de protecție care permit să se evite destabilizarea pieței europene și prejudicierea 

producătorilor din Uniune din cauza importurilor masive provenind din una sau din mai multe 

dintre aceste țări. Regulamentul 19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și 

Regulamentul 20/2013 al Parlamentului European și al Consiliului reprezintă instrumentele 

juridice care prezintă detaliat funcționarea acestor mecanisme, punând în aplicare dispozițiile 

acordului de liber schimb și ale acordului de asociere. Modificarea propusă de Comisie ține 

seama de aderarea Ecuadorului la acordul cu Columbia și Peru.  

Primul dintre cele două instrumente este o clauză de salvgardare bilaterală în vigoare în primii 

zece ani de aplicare a acordului. Aceasta permite să se stabilizeze eliminarea tarifelor sau să 

se crească din nou taxele vamale în cazul unei creșteri semnificative a importurilor din 

Columbia, Peru, Ecuador și America Centrală care ar fi de natură să aducă prejudicii grave 

producătorilor din Uniune. Aderarea întârziată a Ecuadorului înseamnă că respectiva clauză se 

va aplica acestei țări decalat față de Columbia și Peru, astfel încât aplicarea acordului să se 

facă pe o durată de zece ani pentru fiecare dintre cei trei parteneri comerciali.  

Al doilea instrument este un mecanism numit „de stabilizare”. Efectul său este identic cu 

efectul clauzei, cu excepția faptului că activarea sa nu necesită deschiderea unei investigații 

pentru a determina dacă s-a adus un prejudiciu. El poate fi activat după depășirea unui prag al 

volumelor de banane importate în UE, prag stabilit anual la un alt nivel pentru părțile la acord. 

Acest lucru face ca mecanismul să fie mai ușor de utilizat, deoarece Comisia este obligată să 

reacționeze în cazul în care se depășește pragul. După examinarea efectului pe care îl are 

depășirea pragului asupra pieței europene, Comisia poate activa direct mecanismul. În 

practică, Comisia nu l-a declanșat niciodată, în ciuda faptului că Peru a depășit pragul timp de 

trei ani, din 2013 până 2015, iar Guatemala l-a depășit în 2015. Comisia a considerat, în 
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momentul respectiv, că aceste depășiri nu au destabilizat piața europeană și că nu se justifica 

recurgerea la mecanismul de stabilizare. Asemenea clauzei de salvgardare, mecanismul este 

temporar și ar trebui să înceteze să se aplice de la 1 ianuarie 2020.  

3. Protejarea într-o mai mare măsură a producătorilor europeni  

3.1 Creșterea transparenței:  

Modificarea regulamentului trebuie să garanteze protejarea efectivă a producătorilor europeni. 

Ea trebuie să facă posibilă o preconizare mai exactă a creșterilor importurilor de banane către 

Uniune, o anticipare mai exactă și o reacție îmbunătățită.  

Din acest motiv, raportorul propune Comisiei să informeze în permanență Parlamentul 

European și Consiliul cu privire la evoluția importurilor de banane către piața Uniunii, lucru 

ce va da posibilitatea de a se anticipa riscurile de depășire. Astfel, în cazul unei creșteri 

semnificative a importurilor pentru o anumită țară, riscându-se atingerea pragului de 

declanșare a mecanismului de stabilizare, Comisia va trebui să alerteze Parlamentul European 

și Consiliul. Această alertă va trebui să fie transmisă în scris.  

De altfel, va trebui să se îmbunătățească și să se armonizeze bazele de date Eurostat utilizate 

de Comisie pentru a evalua evoluția bananelor pe piața europeană, astfel încât să fie posibil să 

se realizeze o evaluare exactă a situației de pe piața Uniunii.  

În cele din urmă, raportorul ar dori ca Comisia să aibă în vedere prelungirea aplicării 

mecanismului de stabilizare și după 2020 pentru a proteja producătorii europeni de creșterile 

importurilor din țări terțe. Acest lucru s-ar putea realiza în cadrul unei declarații comune cu 

Parlamentul, la care Consiliul ar avea posibilitatea de a se asocia. Dacă nu toate statele părți 

consimt la această prelungire, Comisia ar trebui să ia în considerare adoptarea de măsuri 

corective. 

3.2 Menținerea unui nivel de exigență ridicat al sectorului bananelor din UE:  

Importanța pe care o are sectorul producător de banane pentru dezvoltarea economică a 

multor regiuni ultraperiferice europene și eforturile depuse de acest sector pentru ca producția 

de banane să fie cât mai durabilă cu putință ar trebui să ne încurajeze să păstrăm acest sector 

și să ne asigurăm că acordurile internaționale semnate nu reprezintă o amenințare la adresa 

acestei producții.  

Standardele sociale și de mediu ridicate pe care Uniunea Europeană le impune producătorilor 

săi trebuie să reprezinte un atu pentru producătorii noștri.  

Prin urmare, politica noastră comercială trebuie să contribuie la menținerea nivelului ridicat al 

acestor standarde europene și să urmărească să impună respectarea unor standarde echivalente 

la nivel mondial, nu să contribuie la o nivelare în jos.  

Din acest motiv, este esențială protejarea corespunzătoare și efectivă a bananelor ca produs 

european „sensibil”. 
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