
AD\838656DA.doc PE449.007v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udviklingsudvalget

2010/0057(AVC)

10.11.2010

UDTALELSE
fra Udviklingsudvalget

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om Genève-aftalen om handel med bananer 
mellem Den Europæiske Union og Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru og Venezuela og til 
aftalen om handel med bananer mellem Den Europæiske Union og De 
Forenede Stater
(07782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(AVC))

Ordfører for udtalelse: Charles Goerens



PE449.007v02-00 2/5 AD\838656DA.doc

DA

PA_LegAVC



AD\838656DA.doc 3/5 PE449.007v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Ordningen for producenter af bananer, der importeres til EU, som fastsat ved forordning 
(EØF) nr. 404/93, er blevet anfægtet af flere latinamerikanske lande, som er medlem af WTO, 
samt De Forenede Stater i henhold til WTO's procedurer for bilæggelse af tvister. 

Nødvendigheden af at fjerne alle de forskellige behandlingsformer i henhold til WTO's 
bestemmelser har ført til arbitrage, der har været ugunstig for EU, som i 15 år har forhandlet 
om løsninger, der først og fremmest har til formål at indføre en ren toldordning, og derefter at 
nedsætte mestbegunstigelsessatsen (MFN-toldsatsen). 

WTO-forhandlingerne førte den 15. december 2009 dels til aftalen om handel med bananer 
med Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Peru og Venezuela, og dels aftalen om handel med bananer med USA. 

Med disse aftaler, som Kommissionen har forhandlet sig frem til, afgøres tvisterne mellem de 
pågældende lande inden for rammerne af GATT.  Derudover gennemfører de 
aftalememoranda ved at indføre en "ren toldordning" og fastsætter bestemmelserne for 
afgørelse af alle verserende tvister om toldsatser for bananer, som importeres fra 
Latinamerika.

Ifølge aftalerne nedsættes toldsatserne for bananer gradvis i EU fra 176 EUR til 114 EUR pr. 
ton i 2017 med mulighed for at komme ned på 75 EUR pr. ton i 2020. Denne mulighed er 
allerede genstand for forhandlinger mellem Kommissionen og en række MFN-lande i 
Latinamerika og vil utvivlsomt være en yderligere trussel for banansektorens overlevelse i 
mange AVS-lande. 

Fra et budgetmæssigt synspunkt vil disse foranstaltninger ifølge prognoserne også sænke EU's 
egne indtægter fra og med 2009 på grund af den tilbagevirkende kraft af disse aftaler, der 
træder i kraft den 15. december 2009. 

Parlamentet kan, gennem godkendelsesproceduren, kun enten afvise eller godkende den 
foreslåede retsakt på grundlag af en henstilling fra det kompetente udvalg, nemlig Udvalget 
om International Handel (INTA), som Udviklingsudvalget retter denne udtalelse til.

Ordføreren er allerede overbevist om, at det næppe er muligt at afvise begge de aftaler, der 
blev forhandlet på plads i Genève, idet disse aftaler er i klar overensstemmelse med GATT-
bestemmelserne, og at ethvert forslag om at forkaste dem, selv hvis det er behørigt begrundet 
for så vidt angår Europa-Parlamentets beføjelser og de igangværende drøftelser, dermed ville 
overtræde reglen om "pacta servanda sunt ", som regulerer de internationale forbindelser.

Ordføreren havde med samme fremgangsmåde drøftet spørgsmålet om 
ledsageforanstaltninger for bananer, som også blev forhandlet på plads i Genève (DCI-
forordningen), og som havde til formål at give de ti AVS-bananproducerende lande mulighed 
for delvis at opveje tab fra de pågældende aftaler. Og det er netop på dette punkt, at det skal 
bemærkes, at den udviklingsmæssige dimension vedrører os.
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Det synes passende i denne sammenhæng at minde om princippet i artikel 208, stk. 1, andet 
afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i henhold til hvilket Unionen 
tager hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af 
politikker, der kan påvirke udviklingslandene. Det er dog sikkert, at de nævnte aftaler vil have 
en negativ indvirkning på visse lande og navnlig de bananproducerende AVS-lande. 
Ledsageforanstaltningerne for bananer er begrænset til 2013, og hvis det, ud fra et rent 
ledelsesmæssigt synspunkt, bliver nødvendigt, at disse lande effektivt kan styre de ressourcer, 
der vil blive frigjort under DCI-forordningen, er det, ud fra et rent udviklingsmæssigt 
synspunkt, klart, at virkningerne af disse aftaler fortsat skal måles omhyggeligt, ikke kun 
indtil 2013, men indtil 2020. Det er derfor afgørende, at der gennemføres en undersøgelse af 
virkningen af disse aftaler indtil 2020. 

*******

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at henstille til Parlamentet at afgive samstemmende udtalelse, under forudsætning 
af at Kommissionen hurtigst muligt stiller forslag om en konsekvensanalyse, der indtil 2020 
tager hensyn til virkningerne af aftalerne på de bananproducerende udviklingslande.
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