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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predpisom iz Uredbe Sveta (EGS) št. 404/ 93, ki se uporabljajo za proizvajalce banan, 
uvoženih v Evropsko unijo, je v okviru postopkov za reševanje sporov v Svetovni trgovinski 
organizaciji (STO) nasprotovalo več držav Latinske Amerike, članic STO, kot tudi Združene 
države Amerike.

Potreba pa odpravi vseh razlik pri obravnavi v skladu s pravili STO, je privedla do neugodnih 
sporazumnih rešitev za EU, ki se je skoraj petnajst let pogajala o rešitvah, ki so bile najprej 
namenjene uvedbi izključno tarifnega režima in nato zmanjšanju stopnje dajatev držav z 
največjimi ugodnostmi (MFN). 

Pogajanja v okviru STO so 15. decembra 2009 privedla na eni strani do sporazuma o trgovini 
z bananami z Brazilijo, Kolumbijo, Kostariko, Ekvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, 
Mehiko, Nikaragvo, Panamo, Perujem in Venezuelo ter na drugi strani do sporazuma o 
trgovini z bananami z Združenimi državami Amerike.

Sporazuma, ki jih je v pogajanjih dosegla Komisija, predvidevata reševanje sporov med 
zadevnimi državami v okviru GATT-a. Poleg tega se z njima izvajajo memorandumi o 
soglasju, ki nalagajo izključno tarifni režim, in predvidevajo rešitev za vse nerešene spore v 
zvezi s tarifami, ki se uporabljajo za banane, uvožene iz Latinske Amerike.

Sporazuma postopno zmanjšujeta stopnjo dajatev, ki se uporablja za banane, uvožene v EU, s 
176 EUR na 114 EUR za tono v letu 2017, z možnostjo za dodatno zmanjšanje na 75 EUR za 
tono v letu 2020. Ta možnost je že predmet pogajanj med Evropsko komisijo in nekaterimi 
državami z največjimi ugodnostmi iz Latinske Amerike, in bo nedvomno še povečala tveganje 
za preživetje sektorja banan v številnih državah AKP. 

S proračunskega vidika se predvideva, da bodo ti ukrepi povzročili tudi zmanjšanje lastnih 
sredstev EU, in to od leta 2009 dalje, zaradi retroaktivnega učinka teh sporazumov, ki so 
začeli veljati 15. decembra 2009.

V okviru postopka odobritve lahko Parlament le zavrne oziroma potrdi predlagani akt na 
podlagi priporočila svojega pristojnega odbora, v tem primeru Odbora za mednarodno 
trgovino (INTA), na katerega Odbor za razvoj naslavlja to mnenje.

Že sedaj je poročevalec prepričan, da ni mogoče zavrniti sporazumov, doseženih v pogajanjih 
v Ženevi, saj je jasno, da ta sporazuma spoštujeta pravila GATT-a in bi bil zato vsak predlog 
za njuno zavrnitev, četudi primerno utemeljen v luči pristojnosti Evropskega parlamenta in 
glede potekajočih razprav, v nasprotju s pravilom "pacta servanda sunt" , ki vodi mednarodne 
odnose.

Poročevalec je z enakim pristopom obravnaval vprašanje spremljevalnih ukrepov za banane, 
ki so bili tudi doseženi v pogajanjih v Ženevi (uredba o instrumentu za financiranje 
razvojnega sodelovanja – spremljevalni ukrepi za banane), in ki imajo za namen omogočiti 
desetim državam AKP, proizvajalkam banan, da delno nadomestijo izgube, ki sta jih 
povzročila zadevna sporazuma. In prav na tem mestu je treba pojasniti razsežnost razvoja, ki 
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nas zadeva.

Poročevalcu se zdi primerno, da se v tem okviru opozori na načelo iz druge alineje člena 208 
(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim Unija upošteva cilje sodelovanja 
za razvoj pri izvajanju politik, ki lahko vplivajo na države v razvoju. Sedaj je jasno, da bosta 
prej omenjena sporazuma imela negativen vpliv na nekatere države, zlasti na države AKP, ki 
so proizvajalke banan. Spremljevalni ukrepi za banane se bodo izvajali samo do leta 2013, in 
če bi morale, s strogo upravnega stališča, te države učinkovito upravljati vire, ki bodo 
sproščeni v okviru sporazuma o instrumentu za financiranje razvojnega sodelovanja 
(spremljevalni ukrepi za banane), je s strogo razvojnega stališča jasno, da moramo učinek teh 
sporazumov še naprej pozorno ocenjevati, ne samo do leta 2013, ampak vse do leta 2020. 
Zato je presoja vplivov teh sporazumov do leta 2020 že zdaj bistvenega pomena. 

*******

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino, kot pristojni odbor, da Parlamentu 
predlaga odobritev predvidenih sporazumov, pod pogojem, da Komisija čim prej predlaga 
presojo vplivov, ki bi do leta 2020 upoštevala učinke sporazumov na države v razvoju, ki so 
proizvajalke banan.
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