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LÜHISELGITUS

Paljud Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmeks olevad Ladina-Ameerika riigid ja 
Ameerika Ühendriigid on vaidlustanud vastavalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
vaidluste lahendamise menetlusele ELi imporditavate banaanide tootjate suhtes kohaldatava 
korra, mis on kehtestatud määrusega 404/93/EMÜ.

Vajadus kõrvaldada kooskõlas WTO eeskirjadega mis tahes ebavõrdne kohtlemine tõi kaasa 
ebasoodsad arbitraaži otsused ELile, kes seejärel pidas viieteistkümne aasta jooksul 
läbirääkimisi lahenduste üle, pakkudes esmalt välja üksnes tariifidel põhineva korra ja seejärel 
enamsoodustusrežiimi tollimaksu vähendamise. 

Läbirääkimised Maailma Kaubandusorganisatsiooniga lõppesid 15. detsembril 2009 ja 
tulemuseks olid banaanikaubandusleping Brasiilia, Colombia, Costa Rica, Ecuadori, 
Guatemala, Hondurase, Mehhiko, Nicaragua, Panama, Peruu ja Venezuelaga ning 
banaanikaubandusleping Ameerika Ühendriikidega.

Komisjoni peetud läbirääkimiste tulemusena sõlmitud lepingutes on ette nähtud vaidluste 
lahendamine asjaomaste riikide vahel seoses üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppega. Lisaks 
rakendatakse nende lepingutega vastastikuse mõistmise memorandumid, millega 
kehtestatakse üksnes tariifidel põhinev kord, ja nähakse ette kõikide Ladina-Ameerikast 
imporditavate banaanide üle peetavate vaidluste lahendamise menetlus.

Lepingute alusel vähendatakse järk-järgult ELi sissetoodud banaanide tollimaksu 
2017. aastaks praeguselt 176 eurolt 114 euroni tonni kohta, jättes seejuures võimaluse 
langetada tollimaksu edaspidi kuni 75 euroni tonni kohta 2020. aastaks. See on võimalus, 
mille üle juba praegu peavad läbirääkimisi Euroopa Komisjon ja mõned 
enamsoodustusrežiimi Ladina-Ameerika riigid ning mis asetab kahtlemata veelgi enam ohtu 
banaanisektori püsimise mitmes AKV riigis. 

Kui rääkida eelarvest, siis vähenevad hinnangute kohaselt nende meetmetega seoses alates 
2009. aastast ka ELi omavahendid, sest 15. detsembril 2009 jõustunud lepingutel on 
tagasiulatuv mõju.

Nõusolekumenetluse raames saab parlament kavandatava õigusakti kas heaks kiita või tagasi 
lükata, võttes aluseks soovituse vastutavalt komisjonilt, kes antud juhul on rahvusvahelise 
kaubanduse komisjon (INTA) ja kellele arengukomisjon esitab käesoleva arvamuse.

Juba praegu on raportöör veendunud, et Genfis sõlmitud lepinguid ei ole võimalik tagasi 
lükata, sest need on selgelt kooskõlas üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe eeskirjadega ja 
seega mis tahes ettepanek neist loobuda, isegi kui see on Euroopa Parlamendi volituste ja 
parlamendis toimuva aruteluga nõuetekohaselt põhjendatud, läheks vastuollu rahvusvahelistes 
suhetes valitseva põhimõttega pacta servanda sunt.

Raportöör lähtus sellest samast seisukohast, kui käsitles banaanisektori kaasnevaid meetmeid, 
mille üle peeti läbirääkimisi samuti Genfis (arengukoostöö rahastamisvahendi ja 
banaanisektori kaasnevate meetmete määrus) ja mis võimaldavad kümnele banaane 
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kasvatavale AKV riigile osaliselt hüvitada kõnealuste lepingute tekitatud kahju. Siinkohal on 
sobilik rõhutada meid huvitavat arengukoostöö aspekti.

Sellega seoses tundub kohane meelde tuletada ELi toimimise lepingu artikli 208 esimese lõike 
teises lõigus esitatud põhimõtet, mille kohaselt EL arvestab arengukoostöö eesmärke, kui 
rakendab poliitikat, mis võib mõjutada arengumaid. Praegu on kindel, et nimetatud lepingud 
hakkavad mõnele riigile ja eriti banaanikasvatusega tegelevatele AKV riikidele halba mõju 
avaldama. Banaanisektori ümberkorraldamisega kaasnevad meetmed piirnevad 2013. aastaga 
ja üksnes korralduslikust aspektist on vajalik, et need riigid saaksid tõhusalt hallata ressursse, 
mis vähenevad arengukoostöö rahastamisvahendi määruse (banaanisektoriga kaasnevad 
meetmed) tõttu, ning arengu seisukohast on ilmselge, et tuleb põhjalikult hinnata nende 
lepingute mõju mitte ainult 2013., vaid 2020. aastani. Seetõttu on nende lepingute kuni 
2020. aastani avaldatava mõju hindamine ülivajalik. 

*******

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha parlamendile 
ettepanek anda nõusolek kavandatavate lepingute sõlmimiseks tingimusel, et Euroopa 
Komisjon teeb nii pea kui võimalik ettepaneku läbi viia mõju hindamine, milles võetaks 
arvesse lepingute avaldatavat mõju banaanide tootmisega tegelevatele arengumaadele kuni 
2020. aastani.
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