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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το καθεστώς που εφαρμόζεται στους παραγωγούς της εισαγόμενης μπανάνας στην ΕΕ, όπως 
ορίζεται από τον κανονισμό 404/93/ΕΟΚ, αμφισβητήθηκε από πολλές χώρες της Λατινικής 
Αμερικής μέλη του ΠΟΕ, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των 
διαδικασιών διευθέτησης των διαφορών στον ΠΟΕ.

Η ανάγκη εξάλειψης όλων των διαφορών μεταχείρισης σύμφωνα με τους κανονισμούς του 
ΠΟΕ οδήγησε σε διακανονισμούς ασύμφορους για την ΕΕ, που διαπραγματεύθηκε, ως εκ 
τούτου, λύσεις για μια δεκαπενταετία, καταρχάς με στόχο την εισαγωγή ενός αποκλειστικά 
δασμολογικού καθεστώτος, και κατόπιν τη μείωση του δασμολογικού συντελεστή του πλέον 
ευνοούμενου κράτους.

Οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ κατέληξαν, στις 15 Δεκεμβρίου 2009, αφενός σε 
μια συμφωνία για το εμπόριο της μπανάνας με τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, 
τον Ισημερινό, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, το Μεξικό, τη Νικαράγουα, τον Παναμά, το 
Περού και την Βενεζουέλα, και αφετέρου, σε μια συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Αυτές οι συμφωνίες που διαπραγματεύθηκε η Επιτροπή προβλέπουν τον διακανονισμό των 
διαφορών μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ. Θεσπίζουν, επίσης, 
μνημόνια συνεννόησης επιβάλλοντας ένα "αποκλειστικά δασμολογικό καθεστώς" και 
προβλέποντας τον διακανονισμό όλων των υφιστάμενων αντιδικιών σχετικά με τις τιμές που 
εφαρμόζονται στις εισαγόμενες μπανάνες από τη Λατινική Αμερική.

Οι συμφωνίες μειώνουν προοδευτικά τους δασμούς στις μπανάνες που εισάγονται στην ΕΕ 
από 176 ευρώ σε 114 ευρώ τον τόνο το 2017, με τη δυνατότητα η τιμή αυτή να φτάσει έως τα 
75 ευρώ τον τόνο έως το 2020. Διεξάγονται ήδη διαπραγματεύσεις επ' αυτού μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ορισμένων χωρών της Λατινικής Αμερικής στο πλαίσιο του 
καθεστώτος του πλέον ευνοουμένου κράτους, και, αναμφισβήτητα, θα υποσκάψουν ακόμη 
περισσότερο την ίδια την επιβίωση του τομέα της μπανάνας σε ορισμένες χώρες ΑΚΕ.

Από δημοσιονομική άποψη, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα μέτρα αυτά θα έχουν σαν 
επιπρόσθετο αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων πόρων της ΕΕ, ήδη από το 2009, εξαιτίας της 
αναδρομικής ισχύς των συμφωνιών, που έχουν τεθεί σε ισχύ ήδη από τις 15 Δεκεμβρίου 
2009.

Το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης, μπορεί μόνο είτε να απορρίψει είτε 
να εγκρίνει την προτεινόμενη πράξη, βασιζόμενο στη σύσταση της αρμόδιας επιτροπής, εν 
προκειμένω της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), στην οποία η Επιτροπή Ανάπτυξης 
απευθύνει την παρούσα γνωμοδότηση.

Ο εισηγητής σας είναι πεπεισμένος ότι δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν αυτές οι δύο 
συμφωνίες που υπήρξαν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, διότι σαφώς 
τηρούνται οι κανόνες της ΓΣΔΕ και άρα οποιαδήποτε πρόταση με στόχο την απόρριψή τους, 
ακόμη και στην περίπτωση που θα ήταν επαρκώς αιτιολογημένη βάσει των προνομίων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της υπό εξέλιξη συζήτησης, θα αντίκειται στην αρχή "pacta
servanda sunt" που διέπει τις διεθνείς σχέσεις.
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Ο εισηγητής σας υιοθετεί την ίδια προσέγγιση και στο θέμα των συνοδευτικών μέτρων για τις 
μπανάνες που αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη Γενεύη (κανονισμός 
ΙCD-ΜΑΒ), με στόχο να επιτραπεί σε δέκα χώρες ΑΚΕ παραγωγούς μπανάνας να 
αντισταθμίσουν εν μέρει τις απώλειες που προήλθαν από τις εν λόγω συμφωνίες. Ακριβώς σε 
αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί η αναπτυξιακή διάσταση που μας αφορά.

Θα πρέπει, υπό τα δεδομένα αυτά, να υπενθυμίσουμε την αρχή του άρθρου 208, παράγραφος 
1, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
την οποία η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά 
την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Είναι βέβαιο ότι οι παραπάνω συμφωνίες θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένες χώρες, 
κυρίως δε στις χώρες ΑΚΕ παραγωγούς μπανάνας. Τα συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες 
περιορίζονται έως το 2013 και παρότι, από άποψη διαχείρισης και μόνο, οι χώρες αυτές 
μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους πόρους που θα διατεθούν στο πλαίσιο του 
κανονισμού ΙCD (ΜΑΒ), από άποψη ανάπτυξης, είναι καταφανές ότι οι επιπτώσεις των 
συμφωνιών αυτών πρέπει να προσμετρηθούν προσεκτικά, όχι μόνο έως το 2013 αλλά έως το 
2020. Διαφαίνεται λοιπόν σαφώς η ανάγκη μιας μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις των 
συμφωνιών αυτών έως το 2020.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης του στις εν λόγω 
συμφωνίες, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα προτείνει, το δυνατόν συντομότερα, μια 
μελέτη επιπτώσεων που θα λαμβάνει υπόψη, έως το 2020, τις συνέπειες των συμφωνιών επί 
των αναπτυσσόμενων χωρών παραγωγών μπανάνας.
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