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ĪSS PAMATOJUMS

ES importēto banānu ražotājiem piemēroto regulējumu, ko nosaka Regula Nr. 404/93/EEK, 
saskaņā ar PTO strīdu izšķiršanas procedūru apstrīdējušas vairākas PTO sastāvā esošās 
Latīņamerikas valstis un ASV.

Saskaņā ar PTO noteikumiem bija jānovērš atšķirīgu režīmu piemērošana, tāpēc strīdi tika 
izskatīti, taču rezultāts nebija labvēlīgs Eiropas Savienībai, kura piecpadsmit gadus sarunās 
centās rast risinājumu, vispirms mēģinot ieviest tarifu režīmu un pēc tam samazināt 
vislielākās labvēlības režīma nodokļa likmi. 

PTO sarunas noslēdza 2009. gada 15. decembrī ar Nolīgumu par banānu tirdzniecību ar 
Brazīliju, Ekvadoru, Gvatemalu, Hondurasu, Kolumbiju, Kostariku, Meksiku, Nikaragvu, 
Panamu, Peru un Venecuēlu un Nolīgumu par banānu tirdzniecību ar Amerikas Savienotajām 
Valstīm.

Šajos nolīgumos, par kuriem sarunas vadīja Komisija, noteikta strīdu izšķiršanas kārtība starp 
valstīm, kas parakstījušas VVTT. Turklāt ar šādiem nolīgumiem tiek īstenotas vienošanās, kas 
paredz saistošu tarifu režīmu, un nodrošina atbilstošu risinājumu visiem neizšķirtajiem 
strīdiem par tarifiem, ko piemēro no Latīņamerikas importētajiem banāniem.

Ar nolīgumiem pakāpeniski samazina tarifu likmes ES ievestajiem banāniem no EUR 176 
līdz EUR 114 par tonnu 2017. gadā, paredzot iespēju 2020. gadā šo tarifu samazināt pat līdz 
EUR 75 par tonnu. Šāda iespēja jau tiek apspriesta sarunās starp Eiropas Komisiju un 
vislielākās labvēlības režīma Latīņamerikas valstīm, un tas neapšaubāmi vēl vairāk apdraudēs 
banānu ražošanas nozares turpmāku pastāvēšanu vairākās ĀKK valstīs.

No budžeta viedokļa raugoties, aplēses rāda, ka šo pasākumu rezultātā no 2009. gada 
samazināsies arī ES pašu resursi, jo šiem nolīgumiem, kas stājās spēkā 2009. gada 
15. decembrī, ir atpakaļejošs spēks.

Parlaments, rīkojoties saskaņā ar piekrišanas procedūru, var vai nu noraidīt, vai arī apstiprināt 
tiesību akta priekšlikumu, pamatojoties uz kompetentās komitejas, šajā gadījumā 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas (INTA), ieteikumu, un Attīstības komiteja iesniedz 
minētajai komitejai šo atzinumu.

Turklāt atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka nav iespējams noraidīt šos divus Ženēvā 
apspriestos nolīgumus, jo tie ir saskaņā ar VVTT noteikumiem un ikviens priekšlikums šos 
nolīgumus noraidīt, pat ja tas būs pienācīgi pamatots, ņemot vērā Parlamenta prerogatīvas un 
pašreizējās debates šajā jautājumā, būs pretrunā pamatprincipam „pacta servanda sunt” 
(vienošanās ir jāievēro), kas ir noteicošais starptautiskajās attiecībās.

Šādu pašu pieeju atzinuma sagatavotājs izmantoja, risinot jautājumu par tiem papildu 
pasākumiem attiecībā uz banāniem (BAM), kurus arī apsprieda Ženēvā (Attīstības sadarbības 
instrumenta regula(BAM)) un ar kuriem paredzēts atļaut desmit ĀKK valstīm, kuras ražo 
banānus, daļēji kompensēt minēto nolīgumu radītos zaudējumus. Tieši šobrīd vajadzētu 
precizēt to pārmaiņu apmērus, kas mūs varētu skart.
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Tādēļ šādā situācijā būtu pareizi atgādināt par principu, kas minētas LESD 208. panta 
pirmā punkta otrajā daļā, proti, ka „politikā, kas var iespaidot jaunattīstības valstis, Savienība 
ievēro mērķus, kas noteikti sadarbībai attīstības jomā”. Ir pilnīgi skaidrs, ka iepriekš 
minētajiem nolīgumiem būs negatīva ietekme uz vairākām valstīm, jo īpaši ĀKK valstīm, 
kuras ražo banānus. Papildpasākumi attiecībā uz banāniem ir paredzēti līdz 2013. gadam, un, 
lai gan no pārvaldības viedokļa šīs valstis var efektīvi pārvaldīt resursus, kurus tās saņems 
saskaņā ar Attīstības sadarbības instrumenta regulu (BAM), no attīstības viedokļa ir skaidrs, 
ka ir rūpīgi jāizvērtē šo nolīgumu ietekme ne tikai līdz 2013. gadam, bet arī līdz 2020. gadam.
Noteikti ir nepieciešams novērtējums par ietekmi līdz 2020. gadam.

*******

Attīstības komiteja aicina atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ierosināt 
Parlamentam atbalstīt paredzēto nolīgumu noslēgšanu ar atrunu, ka Komisija pēc iespējas drīz 
ierosinās izstrādāt ietekmes novērtējumu, kurā būs ņemta vērā nolīgumu ietekme uz banānu 
ražotājām jaunattīstības valstīm līdz 2020. gadam.



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

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 9.11.2010

Galīgais balsojums +:
–:
0:

20
0
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Thijs Berman, Corina Creţu, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine 
Grèze, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, 
Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-
Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, 
Anna Záborská, Iva Zanicchi

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Judith Sargentini


