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LYHYET PERUSTELUT

Useat Maailman kauppajärjestön jäsenenä olevat Latinalaisen Amerikan valtiot sekä 
Yhdysvallat ovat Maailman kauppajärjestössä riitojen ratkaisumenettelyjen yhteydessä 
vastustaneet Euroopan unioniin tuotavien banaanien tuottajiin sovellettava järjestelmää, josta 
on säädetty asetuksessa (ETY) N:o 404/93.

Se, että Maailman kauppajärjestön säännöt edellyttävät erilaisen kohtelun poistamista, on 
johtanut Euroopan unionin kannalta epäedullisiin välimiesmenettelyihin. EU on näin 
neuvotellut viitisentoista vuotta ratkaisuista, joilla on ensin pyritty perustamaan pelkästään 
tulliin perustuva järjestelmä ja seuraavaksi laskemaan suosituimmuusasemassa oleviin 
valtioihin sovellettavaa tullia. 

Maailman kauppajärjestössä käytyjen neuvottelujen tuloksena syntyi 15. joulukuuta 2009 
banaanikauppaa koskeva sopimus Brasilian, Costa Rican, Ecuadorin, Guatemalan, 
Hondurasin, Kolumbian, Meksikon, Nicaraguan, Panaman, Perun ja Venezuelan kanssa sekä 
toinen banaanikauppasopimus Amerikan yhdysvaltojen kanssa.

Näissä komission neuvottelemissa sopimuksissa määrätään asianomaisten valtioiden välisten 
riitojen ratkaisusta GATT-sopimuksen yhteydessä. Lisäksi niillä pannaan täytäntöön 
yhteisistä tulkinnoista tehdyt sopimukset luomalla pelkästään tulleihin perustuva järjestelmä 
ja ratkaistaan kaikki Latinalaisesta Amerikasta tuotujen banaanien tullikohtelua koskeneet 
ratkaisematta olleet riidat.

Sopimuksilla alennetaan Euroopan unioniin tuotavien banaanien tullia asteittain 176 eurosta 
114 euroon tonnilta vuoteen 2017 mennessä. Tähän sisältyy myös mahdollisuus laskea tullia 
lopulta 75 euroon tonnilta vuoteen 2020 mennessä. Tämä mahdollisuus, josta käydään jo 
neuvotteluja Euroopan komission ja tiettyjen latinalaisamerikkalaisten 
suosituimmuusasemassa olevien valtioiden välillä, vaarantaa monien AKT-maiden koko 
banaanialan tulevaisuuden, joka jo entisestäänkin on epävakaa. 

Arvioiden mukaan nämä toimet vaikuttavat talousarvioon siten, että Euroopan unionin omat 
varat vähenevät vuodesta 2009 alkaen, mikä johtuu näiden 15. joulukuuta 2009 voimaan 
tulleiden sopimusten taannehtivasta vaikutuksesta.

Parlamentti voi hyväksyntämenettelyssä ainoastaan joko hylätä tai hyväksyä 
säädösehdotuksen asiasta vastaavan valiokunnan suosituksen perusteella. Tässä tapauksessa 
kyseinen valiokunta on kansainvälisen kaupan valiokunta, jolle kehitysyhteistyövaliokunta 
antaa tämän lausunnon.

Valmistelija on jo nyt vakuuttunut siitä, että kummankin Genevessä neuvotellun sopimuksen 
hylkääminen on tuskin mahdollista, koska nämä sopimukset ovat selvästi GATT-sopimuksen 
sääntöjen mukaisia. Näin ollen vaikka Euroopan parlamentti voisikin valtaoikeuksiensa 
perusteella esittää ehdotuksia niiden hylkäämiseksi, kaikki hylkäysehdotukset olisivat 
kansainvälisten suhteiden "pacta servanda sunt" -periaatteen vastaisia.



PE449.007v02-00 4/5 AD\838656FI.doc

FI

Valmistelija on lähestynyt samasta näkökulmasta banaaneiden liitännäistoimenpiteitä, joista 
neuvoteltiin myös Genevessä (banaanialan liitännäistoimenpiteitä koskeva DCI-asetus) ja 
joilla pyritään korvaamaan kymmenelle banaaneja tuottavalle AKT-maalle osa kyseisten 
sopimusten aiheuttamista tappioista. Juuri tämän näkökohdan yhteydessä on hyvä tarkentaa 
valiokunnalle merkityksellistä kehitysyhteistyöaspektia, joka liittyy tähän kysymykseen.

Tässä yhteydessä on mielestäni paikallaan muistuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 208 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan periaatteesta, jonka mukaan unioni ottaa 
huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, 
jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin. On kuitenkin varmaa, että yllämainituilla sopimuksilla 
on kielteisiä vaikutuksia tiettyihin valtioihin ja erityisesti banaaneja tuottaviin AKT-maihin. 
Banaaneja koskevat liitännäistoimenpiteet on rajoitettu ulottumaan vuoteen 2013. Jos puhtaan 
hallinnollisen näkökulman mukaisesti on välttämätöntä, että nämä valtiot voivat tehokkaasti 
hoitaa CDI-asetuksen mukaan myönnettäviä varoja, pelkästään kehitysyhteistyön 
näkökulmasta ajateltuna on itsestään selvää, että on vielä arvioitava huolellisesti näiden 
sopimusten vaikutuksia, jotka ulottuvat vuotta 2013 pidemmälle vuoteen 2020 asti. Näin ollen 
on välttämätöntä arvioida sopimusten vuoteen 2020 ulottuvia vaikutuksia. 

*******

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
ehdottamaan parlamentille, että se hyväksyy suunnitellut sopimukset sillä edellytyksellä, että 
komissio tekee mahdollisimman pian ehdotuksen vaikutusten arvioinnista, jossa otettaisiin 
huomioon näiden sopimusten vuoteen 2020 ulottuvat vaikutukset banaaneja tuottaviin 
kehitysmaihin.
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