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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regimul aplicabil producătorilor de banane importate în UE, stabilit prin Regulamentul 
404/93/CEE, a fost contestat de mai multe țări din America Latină membre ale OMC, precum 
și de Statele Unite ale Americii, în procedurile de soluționare a litigiilor în cadrul OMC.

Necesitatea de a elimina orice diferență de tratament potrivit normelor OMC a condus la 
arbitraje defavorabile UE, care a negociat deci timp de aproximativ cincisprezece ani pentru 
găsirea unor soluții, vizând mai întâi introducerea unui regim exclusiv tarifar și, mai apoi, 
reducerea nivelului tarifar aferent „națiunii celei mai favorizate” (CNF). 

Negocierile din cadrul OMC s-au încheiat la 15 decembrie 2009, pe de o parte, cu Acordul 
privind comerțul cu banane cu Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru și Venezuela și, pe de altă parte, cu Acordul 
privind comerțul cu banane cu Statele Unite ale Americii.

Aceste acorduri negociate de Comisie prevăd soluționarea litigiilor dintre țările implicate în 
cadrul GATT. În plus, acestea aplică memorandumurile de înțelegere impunând un „regim 
exclusiv tarifar” și prevăd soluționarea tuturor litigiilor în curs referitoare la tratamentul 
tarifar aplicat bananelor importate din America Latină.

Acordurile reduc progresiv nivelul tarifar aplicabil bananelor introduse în UE, de la 176 EUR 
la 114 EUR pe tonă în 2017, cu posibilitatea de a ajunge la 75 EUR pe tonă în 2020. Această 
posibilitate face deja obiectul unor negocieri între Comisia Europeană și anumite țări CNF din 
America Latină și care, fără nicio îndoială, va periclita și mai mult chiar supraviețuirea 
sectorului bananelor în numeroase țări ACP. 

Din punct de vedere bugetar, conform estimărilor, aceste măsuri vor atrage și diminuarea 
resurselor proprii ale UE, aceasta întâmplându-se încă din 2009, din cauza efectului retroactiv 
al acestor acorduri care au intrat în vigoare la 15 decembrie 2009.

Parlamentul, în cadrul procedurii de aprobare, poate fie să respingă, fie să aprobe actul 
propus, pe baza unei recomandări a comisiei sale competente, și anume Comisia pentru 
comerț internațional (INTA), căreia îi este adresat prezentul aviz emis de Comisia pentru 
dezvoltare.

Încă de pe acum, raportorul este convins că nu este posibil ca cele două acorduri negociate la 
Geneva să fie respinse, deoarece aceste acorduri, în mod clar, respectă normele GATT și deci 
orice propunere în încercarea de a le respinge ar fi, chiar motivată corespunzător ținând cont 
de prerogativele Parlamentului European și de dezbaterile care au loc, în contradicție cu 
preceptul pacta servanda sunt care reglementează relațiile internaționale.

Aceeași abordare a fost adoptată de raportor și cu privire la subiectul măsurilor de însoțire 
privind sectorul bananelor, negociate de asemenea la Geneva (Regulamentul ICD-BAM) și 
care urmăresc să permită celor zece țări ACP producătoare de banane să compenseze parțial 
pierderile generate de acordurile în cauză. În legătură cu acest aspect trebuie să precizăm 
dimensiunea de dezvoltare care ne interesează pe noi.
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În acest context mi se pare adecvat să reamintim principiul enunțat la articolul 208 alineatul 
(1) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, potrivit căruia 
Uniunea ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a 
politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare. Însă, este sigur că acordurile menționate 
anterior vor avea un impact negativ asupra anumitor țări, în special asupra țărilor ACP 
producătoare de banane. Măsurile de însoțire privind sectorul bananelor sunt valabile doar 
până în 2013, iar dacă este necesar, din punctul de vedere strict al gestiunii, ca aceste țări să 
poată gestiona cu eficacitate resursele care vor fi generate în cadrul Regulamentului ICD 
(BAM), din punctul de vedere strict al dezvoltării este evident că impactul acestor acorduri 
trebuie încă să fie analizat cu grijă, nu doar până în 2013, ci până în 2020. Prin urmare, este 
indispensabilă realizarea unui studiu de impact al acestor acorduri până în 2020. 

*******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în fond, să 
propună Parlamentului să își dea aprobarea pentru acordurile în cauză, sub rezerva prezentării 
de către Comisie cât mai curând posibil a unui studiu de impact care să ia în calcul, până în 
2020, efectele acordurilor asupra țărilor în curs de dezvoltare producătoare de banane.
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