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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kelios PPO priklausančios Lotynų Amerikos šalys ir Jungtinės Amerikos Valstijos inicijavo
PPO ginčų sprendimo procedūrą dėl Reglamente 404/93/EEB numatyto režimo, taikytino 
šalims, auginančioms bananus, importuojamus į Europos Sąjungą.

Dėl būtinybės panaikinti visus skirtingus režimus remiantis PPO taisyklėmis buvo priimti 
arbitražo sprendimai, nepalankūs ES, kuri penkiolika metų derėjosi dėl sprendimų, kuriais iš 
pradžių buvo siekiama taikyti išimtinai muitų tarifų režimą, o vėliau sumažinti didžiausio 
palankumo statuso (DPS) muitų tarifą. 

Derybos Pasaulio prekybos organizacijoje sėkmingai užbaigtos 2009 m. gruodžio 15 d. 
sudarius, pirma, susitarimą dėl prekybos bananais su Brazilija, Ekvadoru, Gvatemala, 
Hondūru, Kolumbija, Kosta Rika, Meksika, Nikaragva, Panama, Peru ir Venesuela ir, antra, 
susitarimą dėl prekybos bananais su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

Šiuose Komisijos pasiektuose susitarimuose numatoma išspręsti atitinkamų šalių ginčus, 
susijusius su GATT. Be to, šiais prekybos susitarimais įgyvendinami susitarimai dėl ginčų 
sprendimo, nes jais šalys įpareigojamos taikyti išimtinai muitų tarifų režimą, ir juose 
numatoma išspręsti visus neišspręstus ginčus, susijusius su muitų tarifais, taikomais iš Lotynų 
Amerikos importuotiems bananams.

Pagal susitarimus į ES įvežtų bananų muitų tarifas iki 2017 m. palaipsniui mažinamas nuo 
176 EUR iki 114 EUR už toną ir numatoma galimybė iki 2020 m. jį sumažinti iki 75 EUR už 
toną. Tai galimybė, dėl kurios jau derasi Europos Komisija ir kai kurios Lotynų Amerikos 
DPS šalys ir dėl kurios, be jokių abejonių, iškils didesnis pavojus pačiam bananų sektoriaus 
išlikimui daugelyje AKR šalių. 

Kalbant apie biudžetą, pagal paskaičiavimus dėl šių priemonių taip pat sumažės ES nuosavi 
ištekliai nuo 2009 m., nes minėtieji susitarimai, įsigalioję 2009 m. gruodžio 15 d., galioja 
atgaline data.

Pagal pritarimo procedūrą Parlamentas, vadovaudamasis atsakingo komiteto (šiuo atveju –
Tarptautinės prekybos komiteto (INTA), kuriam Vystymosi komitetas teikia šią nuomonę) 
rekomendacija, gali tik atmesti siūlomą aktą arba jam pritarti.

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad nelabai įmanoma atmesti abu susitarimus, pasiektus Ženevoje, 
nes šiais susitarimais aiškiai paisoma GATT taisyklių, ir todėl bet koks pasiūlymas juos 
atmesti, nors ir būtų tinkamai pagrįstas atsižvelgiant į Europos Parlamento prioritetus ir šiuo 
metu jame vykstančias diskusijas, prieštarautų principui „sutarčių reikia laikytis“ (lot. „pacta
servanda sunt“), kuris taikomas tarptautinių santykių srityje.

Laikydamasis to paties požiūrio pranešėjas nagrinėjo ir klausimą dėl bananų sektoriaus 
papildomųjų priemonių, dėl kurių buvo derėtasi Ženevoje (vystomojo bendradarbiavimo 
priemonės reglamentas (prekybos bananais papildomosios priemonės) ir kuriomis siekiama 
dešimčiai AKR šalių, auginančių bananus, kompensuoti dalį nuostolių, patirtų dėl minėtųjų 
susitarimų. Būtent šiuo klausimu reikėtų aiškiau apibūdinti vystymosi aspektą, kuris mums 
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rūpi.

Man atrodo tikslinga šiomis aplinkybėmis priminti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
208 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje įtvirtintą principą, pagal kurį Sąjunga atsižvelgia į 
bendradarbiavimo vystymosi labui tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali 
turėti įtakos besivystančioms šalims. Todėl visiškai aišku, kad minėtieji susitarimai turės 
neigiamą poveikį kai kurioms šalims, visų pirma AKR šalims, auginančioms bananus. 
Prekybos bananais papildomosios priemonės bus taikomos iki 2013 m., ir nors vien tik 
valdymo požiūriu reikia, kad šios šalys galėtų veiksmingai valdyti išteklius, joms suteiktus 
pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonės reglamentą (prekybos bananais papildomosios 
priemonės), tačiau vien tik vystymosi požiūriu akivaizdu, kad dar reikia atidžiai įvertinti šių 
susitarimų poveikį ne tik iki 2013 m., bet ir iki 2020 m. Todėl būtina atlikti šių susitarimų 
poveikio iki 2020 m. vertinimą. 

*******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą pasiūlyti Parlamentui 
pritarti numatomiems susitarimams, jeigu Komisija kuo anksčiau pasiūlys poveikio vertinimą, 
kuriame bus atsižvelgiama į susitarimų poveikį bananus auginančioms besivystančioms 
šalims iki 2020 m. 
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