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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Několik zemí Latinské Ameriky, které jsou členy WTO, vzneslo společně se Spojenými státy
v rámci řízení WTO pro řešení sporů námitky vůči režimu uplatňovanému pro dovozce 
banánů do EU, který stanoví nařízení 404/93/EHS.

Nutnost odstranit rozdílné zacházení podle pravidel WTO vedlo k arbitrážnímu řízení, které 
vyznělo v neprospěch EU. Evropská unie následně po dobu asi patnácti let vyjednávala 
možná řešení, jejichž cílem bylo nejprve zavedení „režimu založeného čistě na clech“, 
posléze omezení cla uplatňovaného podle doložky nejvyšších výhod. 

Jednání ve WTO vedla dne 15. prosince 2009 na jedné straně k dohodě s Brazílií, Kolumbií, 
Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru
a Venezuelou o obchodu s banány a na druhé straně k dohodě o obchodu s banány se 
Spojenými státy americkými.

Tyto dohody sjednané Komisí počítají s urovnáváním sporů mezi dotčenými zeměmi v rámci 
GATT. Kromě toho provádějí ujednání zavedením „režimu založeného čistě na clech“
a stanoví řešení všech sporů, u nichž probíhá řízení a které se týkají cel pro dovoz banánů
z Latinské Ameriky.

Dohody stanoví postupné snižování celních sazeb pro banány v EU ze 176 EUR na 114 EUR 
za tunu v roce 2017 s možností dospět až k sazbě 75 EUR za tunu v roce 2020. O této 
možnosti již nyní jedná Evropská komise s některými státy Latinské Ameriky požívajícími 
doložky nejvyšších výhod. Uvedené snížení celních sazeb bezpochyby ještě více ohrozí 
životaschopnost odvětví pěstování banánů v mnoha zemích AKT. 

Z rozpočtového hlediska se odhaduje, že tato opatření povedou rovněž ke snížení vlastních 
zdrojů EU, a to vzhledem ke zpětné platnosti uvedených dohod, které vstoupily v platnost dne 
15. prosince 2009, již počínaje rokem 2009.

Parlament má v rámci postupu souhlasu na základě doporučení příslušného výboru, kterým je
v tomto případě Výbor pro mezinárodní obchod (INTA), jemuž Výbor pro rozvoj předkládá 
toto stanovisko, pouze dvě možnosti: odmítnout nebo schválit předložený návrh.

Navrhovatel je již nyní přesvědčen, že je téměř nemožné zamítnout obě dohody sjednané
v Ženevě, neboť tyto dohody jednoznačně dodržují pravidla GATT, a jakýkoli návrh na jejich 
zamítnutí, i kdyby byl řádně odůvodněn z hlediska výsad Evropského parlamentu a diskuse, 
která v něm probíhá, by byl tudíž v rozporu se zásadou „pacta sunt servanda“, kterou se řídí 
mezinárodní vztahy.

Navrhovatel uplatnil tento přístup rovněž v souvislosti s doprovodnými opatřeními pro 
banány, která byla také projednávána v Ženevě (nařízení o zřízení nástroje pro rozvojovou 
spolupráci – doprovodná opatření pro banány) a jejichž cílem je umožnit deseti zemím AKT, 
které jsou pěstiteli banánů, kompenzovat částečně ztráty vzniklé v důsledku přijetí uvedených 
dohod. Právě v tomto bodě je třeba upřesnit rozvojové hledisko, které se nás týká.
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Zdá se mi v této souvislosti vhodné připomenout zásadu uvedenou v čl. 208 odst. 1 druhém 
pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie, podle které Unie přihlíží k cílům rozvojové 
spolupráce při provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země. Uvedené 
dohody budou totiž mít určitě pro některé země neblahé důsledky, a to zejména v případě 
zemí AKT, které jsou pěstiteli banánů. Doprovodná opatření pro banány mají omezenou 
platnost do roku 2013 a pokud je z hlediska řízení nutné, aby tyto země účinně spravovaly 
prostředky, které budou uvolněny v rámci nařízení o nástroji pro financování rozvojové 
spolupráce (doprovodných opatření pro banány), z hlediska rozvoje je zřejmé, že musí být 
pečlivě zvážen dopad těchto dohod, a to nikoli jen do roku 2013, ale až do roku 2020. Jeví se 
tedy jako nezbytné provést studii dopadu těchto dohod do roku 2020. 

*******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby 
Parlamentu navrhl vyslovit souhlas s těmito dohodami, pokud Komise co nejdříve navrhne 
provést studii dopadu, která by se zabývala dopady dohod na rozvojové země, které jsou 
producenty banánů, a to až do roku 2020.
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