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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om indgåelse af en Genèveaftale om handel med 
bananer mellem Den Europæiske Union og Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru og Venezuela og en aftale om 
handel med bananer mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater
(7782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslaget til Rådets beslutning (7782/2010),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0148/2010),

– der henviser til Domstolens udtalelse om aftaleudkastets forenelighed med traktaterne,

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 
Udviklingsudvalget (A7-0000/2010),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Brasiliens, Colombias, Costa Ricas, Ecuadors, Guatemalas, 
Honduras’, Mexicos, Nicaraguas, Panamas, Perus, Venezuelas og Amerikas Forenede 
Staters regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Handel med bananer

Bananer er verdens fjerde vigtigste afgrøde efter ris, hvede og majs og udgør et vigtigt bidrag 
til fødevaresikkerheden. I de fleste bananproducerende lande er produktionen imidlertid 
udelukkende beregnet til hjemmemarkederne og lejlighedsvis regionale markeder, og kun 20 
% af den samlede produktion handles på internationalt plan.

Kun et begrænset antal bananproducerende lande er involveret i den internationale handel 
med bananer. Kontrollen med handelen med bananer ligger i hænderne på et begrænset antal 
selskaber, dvs. at alene fem store multinationale selskaber kontrollerer mere end 80 % af alle 
bananer, som handles internationalt.

I de seneste år er de multinationale bananselskabers magt blevet stillet i skyggen af 
supermarkedernes magt inden for nogle af EU's vigtige markeder, især Det Forenede 
Kongerige.

I 2008 købte EU’s forbrugere mere end 5,4 mio. tons bananer. EU importerede næsten 90 % 
af sit bananforbrug (72,5 % fra Latinamerika, 17 % fra (AVS-)lande i Afrika, Caribien og 
Stillehavet). 

Fem EU-lande leverede de resterende 11 %: Cypern, Frankrig (de oversøiske departementer 
Guadeloupe og Martinique), Grækenland, Portugal (Madeira og fastlandet), og Spanien (De 
Kanariske Øer).

Løsning af banankonflikten

Den 15. december 2009 nåede EU, en gruppe latinamerikanske lande og De Forenede Stater 
frem til en aftale om EU’s toldsatser for bananimport, hvorved en af de mest langtrukne og 
forbitrede konflikter i det multilaterale handelssystems nyere historie blev bragt til ophør.

EU’s bananimportpolitik havde været genstand for en strid i WTO over et helt årti, som har 
konfronteret EU med adskillige latinamerikanske bananproducenter og USA.

Pascal Lamy glædede sig meget over afslutningen på en af de teknisk set mest komplicerede, 
politisk følsomme og kommercielt betydningsfulde juridiske konflikter, som nogen sinde er 
blevet forelagt WTO.

Det drejede sig om den behandling, som EU gav importen af bananer fra AVS-landene, som i 
forhold til bananimporten fra Latinamerika nød godt af en præferenceordning. Rent faktisk 
gjorde EU’s bananimportordning det muligt at importere 775.000 tons frugt fra AVS-landene 
toldfrit til EU hvert år, medens der blev opkrævet 176 euro/ton i toldafgift for bananer fra alle 
andre eksportlande (mestbegunstigelsesleverandører (MFN-leverandører)).

Mange latinamerikanske lande, som omfatter nogle af verdens største bananeksportører, 
hævdede længe, at denne ordning på ulovlig vis diskriminerede til fordel for bananer fra 
AVS-lande og krænkede WTO’s bestemmelser om kvantitative restriktioner.

Konflikten resulterede i adskillige retslige afgørelser truffet af tvistbilæggelsesorganer, 



PR\832788DA.doc 7/10 PE449.031v01-00

DA

appelorganet og særlige voldgiftmænd, og EU måtte revidere sin politik.

Aftalen består af tre grundlæggende komponenter:

- en fastsat tidsramme for toldnedsættelser for bananeksportører, som nyder godt af 
mestbegunstigelsesprincippet,

- en aftale om, hvorledes “tropiske produkter” og produkter, der under de mere vidtgående 
WTO-forhandlinger falder ind und ”præferenceudhuling”, skal behandles,

- en finanspakke, der beløber sig til 190 mio. euro, som bistand til bananeksportører i AVS-
landene, det såkaldte program for "ledsageforanstaltninger vedrørende bananer" (BAM).

Banankonflikterne har destabiliseret produktions- og handelsklimaet i de pågældende lande.
Aftalen vil gøre det globale marked for bananer mere forudsigeligt og stabilt og derved 
tilskynde til investeringer og vækst og generelt skabe øget opmærksomhed omkring 
produktionsbetingelserne inden for forsyningskæderne for bananer. 

Toldnedsættelser

I henhold til aftalens bestemmelser vil EU gradvist nedsætte sine toldsatser for den 
latinamerikanske bananeksport fra det nuværende niveau på 176 euro/ton til 114 euro/ton 
inden 2017, hvor det vil nå det endelig niveau på 114 euro/ton.

Ved den første nedsættelse, der blev anvendt med tilbagevirkende kraft fra den 15. december 
2009, hvor aftalen blev paraferet, blev toldsatsen nedsat til 148 euro/ton. Toldsatsen vil derpå 
falde igen ved begyndelsen af hvert år i syv år i årlige rater (143 euro, 136 euro, 132 euro, 127 
euro, 122 euro, 117 euro, 114 euro) med begyndelsesdato den 1. januar 2011.

Hvis der ikke opnås enighed under Doha-rundens forhandlinger, vil EU fastfryse sine 
nedsættelser i op til to år. Dette betyder, at EU, såfremt der ikke opnås enighed, når EU 
nedsætter sine toldsatser til 132 euro/ton, ikke vil foretage yderligere nedsættelser i op til to 
år, senest indtil slutningen af 2015, og derpå vil EU senest fra 2016 fortsætte nedsættelsen af 
sine toldsatser hver år som aftalt, indtil toldsatsen når ned på 114 euro/ton senest den 1. januar 
2019.

Med aftalen bilægges en konflikt over flere årtier ved hjælp af en klausul om, at 
latinamerikanske bananeksportører vil frafalde alle klager mod EU inden for WTO. I 
klausulen står der, at lige så snart WTO bekræfter EU’s nye toldsatssystem, vil 
bananleverandørerne i de latinamerikanske lande bilægge deres konflikter om bananer med 
EU i WTO og frafalde alle deres krav over for EU efter de nye medlemslandes optagelse i 
Unionen, eller da EU ændrede sine toldsatser for bananer i 2006, og vil ikke anmode om 
yderligere toldnedsættelser for bananer inden for Doha-runden.

Bananer fra AVS-landene vil fortsat nyde godt af told- og kontingentfri adgang til EU’s 
marked i henhold til særskilte handels- og udviklingsaftaler, men de vil sandsynligvis miste 
deres markedsandel til mere effektive latinamerikanske producenter, efterhånden som EU’s 
toldsatser sænkes.
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”Tropiske produkter” og ”produkter udsat for præferenceudhuling”

Sideløbende hermed nåede EU, AVS-landene og de latinamerikanske lande til enighed om en 
strategi for de såkaldte "tropiske produkter” og ”produkter udsat for præferenceudhuling” i de 
løbende forhandlinger som led i Doha-dagsordenen for udvikling (DDA). Der vil blive 
foretaget kraftigere toldnedsættelser for “tropiske produkter”, medens toldnedsættelserne for 
”produkter udsat for præferenceudhuling”, der er af interesse for AVS-landene, vil blive 
foretaget over en forholdsvis længere periode.

Aftalerne er EU’s endelige tilsagn i forbindelse med de toldnedsættelser, som det vil anvende 
for bananimport, og som er et resultat af forhandlingerne under Doha-runden.

Program for støtte til bananproducenter i AVS-landene

EU har siden 1994 stillet mere end 450 mio. euro til rådighed for de bananeksporterende 
AVS-lande som hjælp til deres tilpasning til ændringer, til en mere konkurrencedygtig 
produktion af bananer eller til diversificering af deres økonomier på andre områder.

Ud over regulær EU- bistand vil de vigtigste bananeksporterende AVS-lande modtage indtil 
190 mio. euro fra EU’s budget, som skal hjælpe dem med tilpasningen til den nye toldsats.
Kommissionen vil sammen med budgetmyndigheden undersøge muligheden for at forhøje 
dette beløb med 10 mio. euro, hvis de tilsvarende bevillinger stilles til rådighed i de årlige 
budgetprocedurer. Formålet med denne bistand vil være at forbedre konkurrenceevnen, den 
økonomiske spredning og udjævningen af de sociale følger af tilpasningen.

Programmet for ledsageforanstaltninger vedrørende bananer vil finde anvendelse for de ti 
bananeksportende AVS-lande (Belize, Cameroun, Côte d’Ivoire, Den Dominikanske 
Republik, Ghana, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent og Grenadinerne samt Surinam), herunder to 
ikke-traditionelle eksportører (Ghana og Den Dominikanske Republik).

Ud over at der pr. tradition lægges vægt på konkurrenceevne og diversificering, er formålet 
med programmet også, at man i større udstrækning beskæftiger sig med beskæftigelse, 
uddannelse, sundhed og miljøtilpasning.

Gennemførelsen af programmet bør indledes i begyndelsen af 2011 og vare hele 2013. De 
foranstaltninger, der modtager støtte under programmet, vil omfatte: støtte til investeringer i 
forbedring af konkurrenceevnen, støtte til økonomiske diversificeringspolitikker, støtte til 
bredere sociale, økonomiske og miljømæssige tilpasninger.

De foranstaltninger, der skal modtage støtte, vil blive fastlagt i fællesskab af den regering, der 
modtager støtten, og af Kommissionen. Bevillingerne til de pågældende lande vil blive 
baseret på tre kriterier:

- omfanget af handelen med bananer med EU,

- betydningen af bananeksporten til EU for det pågældende lands økonomi,

- landets udviklingsniveau (i henhold til indekset for menneskelig udvikling, HDI). 

Bevillingen beløber sig til gennemsnitlig 5 mio. euro pr. modtagerland pr. år.
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AVS-landenes bekymringer

De traditionelle bananeksporterende AVS-lande har været foruroliget over de alvorlige 
sociale, økonomiske og politiske omvæltninger, som bananaftalerne kunne medføre. 

AVS-landene mener, at der vil være behov for en langt større finansiel støtte til tilpasning af 
produktionen og handelen i de bananeksporterende AVS-lande, hvis disse landes eventuelle 
tab skal mindskes mest muligt som følge af aftalen om handelen med bananer og andre 
bilaterale toldindrømmelser, der ydes latinamerikanske bananeksportører.

Europæiske bananproducenter

Der er allerede blevet indarbejdet finansielle bestemmelser i EU’s budget for banansektoren 
forud for prissænkningerne som følge af de bilaterale handelsaftaler via EU’s nationale 
støtteprogram for EU’s afsidesliggende regioner (program til løsning af et områdes problemer 
som følge af dets afsides beliggenhed og ø-karakter, POSEI).

Rent faktisk øgede EU i 2006 den årlige støtte til banansektoren inden for dette program til 
279 mio. euro.

Det synes derfor sandsynligt, at EU-producenterne måske vil blive skånet for de værste følger 
af handelsaftalerne, eftersom POSEI-programmet vil bidrage til at begrænse følgerne af 
toldnedsættelserne.

Bilaterale aftaler

De seneste bilaterale aftaler, der blev indgået med Colombia og Peru og Centralamerika 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama) fører til en endnu 
bedre præferencebehandling af eksporten fra disse lande (en toldsats på 75 euro/ton inden 
2020 i en række gradvist stigende nedsættelser).

Dette vil medføre, at AVS-landenes præferencemargen udhules endnu mere.

Ecuador – som er verdens største bananeksportør, og som på indeværende tidspunkt ikke er 
part i de bilaterale aftaler – er bekymret. Rent faktisk har Colombia og Costa Rica, som er 
Ecuadors vigtigste konkurrenter inden for bananeksporten, bedre toldsatser, og de kunne let 
overtage Ecuadors andel af EU's marked. Selv om landet vil drage fordel af Genèveaftalens 
toldnedsættelser, vil hver ton bananer, der eksporteres fra Ecuador til Europa, inden 2020 
blive pålagt en toldsats, der er 39 euro højere sammenlignet med den toldsats, der pålægges 
dets mest seriøse regionale konkurrenter. 

Endvidere vil store multinationale selskaber, som f.eks. Chiquita og Dole, i denne usikre 
situation måske opgive Ecuador som deres leverandør.

Konklusioner

Ordføreren mener, at Europa-Parlamentet bør godkende aftalerne, hvis det modtog faste 
tilsagn fra Kommissionens og Rådets side, der sikrede, at: 

- der ved først given lejlighed forelægges Europa-Parlamentet en konsekvensanalyse af 
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aftalernes følger for de bananproducerende udviklingslande og Europas perifere regioner 
indtil 2020;

- der forelægges en konsekvensanalyse af BAM for Parlamentet 18 måneder forud for 
programmets udløb, eventuelt ledsaget af hensigtsmæssige forslag;

- der tages særlige initiativer til at styrke banandyrkernes kommercielle stilling inden for de 
forskellige forsyningskæder;

- der intet forsøg gøres på at finansiere programmet for de bananproducerende AVS-lande 
via omplacering fra budgetkonti bestemt for udviklingssamarbejde;

- ressourcerne fra BAM fordeles mellem de forskellige lande i henhold til de forventede 
tab inden for bananeksport og –produktion alt efter landets udviklingsniveau, vægtede 
indikatorer og handelen med bananer med EU. 


