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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας 
της Γενεύης για το εμπόριο μπανανών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα, του Ισημερινού, της Γουατεμάλας, της 
Ονδούρας, του Μεξικού, της Νικαράγουας, του Παναμά, του Περού και της 
Βενεζουέλας, και συμφωνίας για το εμπόριο μπανανών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των Ηνωμένων Πολιτειών
(07782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07782/2010),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
207, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, 
στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0148/2010),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα του σχεδίου 
συμφωνίας με τις Συνθήκες,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Βραζιλίας, 
της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα, του Ισημερινού, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, του 
Μεξικού, της Νικαράγουας, του Παναμά, του Περού και της Βενεζουέλας, των 
Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών ΑΚΕ. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εμπόριο μπανάνας

Οι μπανάνες είναι η τέταρτη πιο σημαντική καλλιέργεια στον κόσμο, μετά το ρύζι, το σιτάρι 
και το καλαμπόκι, και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ασφάλεια του επισιτιστικού 
εφοδιασμού. Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες που παράγουν μπανάνες, η παραγωγή 
προορίζεται αποκλειστικά για την εγχώρια αγορά και περιστασιακά για τις περιφερειακές 
αγορές, μόνον δε το 20% της παγκόσμιας παραγωγής διακινείται σε διεθνή κλίμακα. 

Περιορισμένος μόνον αριθμός των χωρών που παράγουν μπανάνες συμμετέχουν στο διεθνές 
εμπόριο μπανάνας. Ο έλεγχος του εμπορίου μπανάνας είναι συγκεντρωμένος στα χέρια ενός 
περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων, με μόλις πέντε μεγάλες πολυεθνικές που ελέγχουν 
πάνω από το 80% του συνόλου των διεθνών συναλλαγών μπανάνας.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η δύναμη των πολυεθνικών μπανάνας έχει επισκιαστεί από την 
εξουσία των σούπερ μάρκετ σε ορισμένες βασικές αγορές της ΕΕ, ιδίως στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

Το 2008 οι καταναλωτές της ΕΕ αγόρασαν περισσότερα από 5,4 εκατ. τόνους μπανάνας. Η 
ΕΕ εισήγαγε σχεδόν το 90% των μπανανών που κατανάλωσε (72,5% από τη Λατινική 
Αμερική, 17% από χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)).

Πέντε χώρες της ΕΕ παρείχαν το υπόλοιπο 11%: Κύπρος, Γαλλία (υπερπόντια διαμερίσματα 
της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας),  Ελλάδα, Πορτογαλία (Μαδέρα και ηπειρωτική 
περιοχή της χώρας) κα Ισπανία (Κανάριοι Νήσοι).

Επίλυση της διένεξης για τις μπανάνες

Στις 15 Δεκεμβρίου 2009, η ΕΕ, μια ομάδα χωρών της Λατινικής Αμερικής και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους δασμούς της ΕΕ επί των εισαγωγών 
μπανάνας, θέτοντας τέλος σε μια από τις πιο παρατεταμένες και θλιβερές διενέξεις στην 
πρόσφατη ιστορία του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

Οι πολιτικές της ΕΕ για την εισαγωγή μπανάνας είχαν αποτελέσει αντικείμενο 
αντιπαραθέσεων που διήρκεσαν μια δεκαετία στο πλαίσιο του ΠΟΕ, φέρνοντας την ΕΕ σε 
αντίθεση με αρκετούς παραγωγούς μπανάνας της Λατινικής Αμερικής και με τις ΗΠΑ. 

Ο Pascal Lamy χαιρέτησε θερμά το τέλος "μιας από τις πλέον πολύπλοκες από τεχνική 
άποψη, ευαίσθητες από πολιτική άποψη και σημαντικές από εμπορική άποψη νομικές 
διαφορές που τέθηκαν ποτέ υπόψη του ΠΟΕ."

Επίμαχο θέμα ήταν η προτιμησιακή αντιμετώπιση που επεφύλαξε η ΕΕ στην εισαγωγή 
μπανανών από χώρες ΑΚΕ σε σχέση με μπανάνες από τη Λατινική Αμερική. Στην 
πραγματικότητα, το καθεστώς εισαγωγών μπανάνας της ΕΕ επέτρεψε να εισέλθουν στην ΕΕ 
775.000 τόνοι μπανάνας από τις χώρες ΑΚΕ χωρίς δασμούς κάθε χρόνο, ενώ επέβαλε 
δασμούς ύψους 176 ευρώ/τόνο στις μπανάνες από όλους τους άλλους εξαγωγείς (ρήτρα του 
μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ)).
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Πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες περιλαμβάνουν μερικούς από τους 
μεγαλύτερους εξαγωγείς μπανάνας στον κόσμο, επέμειναν επί μακρόν ότι αυτό το καθεστώς 
εισαγωγής συνιστούσε παρανόμως διακρίσεις υπέρ των μπανανών από χώρες ΑΚΕ και 
παραβίαζε τους κανόνες του ΠΟΕ σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς. 

Η διαφορά είχε ως αποτέλεσμα πολλές δικαστικές αποφάσεις από τις επιτροπές διευθέτησης 
διαφορών, το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο και ειδικούς διαιτητές και η ΕΕ 
χρειάστηκε να αναθεωρήσει την πολιτική της.

Η συμφωνία αποτελείται από τρεις βασικές συνιστώσες:

- ένα συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα μειώσεων των δασμών για εξαγωγείς μπανάνας με το 
καθεστώς του μάλλον ευνοούμενου κράτους·

- συμφωνία σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται τα «τροπικά προϊόντα» και τα προϊόντα 
που υπόκεινται σε «διάβρωση των προτιμησιακών συμφωνιών» στις ευρύτερες 
διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ· 

- χρηματοοικονομικό πακέτο ύψους 190 εκατ. ευρώ βοήθειας προς τους εξαγωγείς 
μπανάνας ΑΚΕ, γνωστό ως το πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες 
(BAM). 

Οι διαφορές για τις μπανάνες έχουν αποσταθεροποιήσει το κλίμα για την παραγωγή και το 
εμπόριο στις ενδιαφερόμενες χώρες. Η συμφωνία θα καταστήσει την παγκόσμια αγορά στον 
τομέα της μπανάνας πιο προβλέψιμη και σταθερή, και ως εκ τούτου θα ενθαρρύνει τις 
επενδύσεις και την ανάπτυξη και θα αυξήσει την προσοχή σε ευρύτερα θέματα που αφορούν 
τις συνθήκες παραγωγής στις αλυσίδες εφοδιασμού μπανάνας.

Δασμολογικές μειώσεις

Βάσει των όρων της συμφωνίας, η ΕΕ θα περικόπτει σταδιακά τους δασμούς της επί των 
εξαγωγών μπανάνας Λατινικής Αμερικής από το σημερινό επίπεδο των 176 ευρώ/τόνο στα 
114 ευρώ/τόνο το 2017, που θα είναι και το τελικό επίπεδο.  

Μια πρώτη περικοπή κατά 28 ευρώ/τόνο, η οποία εφαρμόστηκε αναδρομικά από τις 15 
Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία μονογράφησης της Συμφωνίας, μείωσε τους δασμούς σε 148 
ευρώ/τόνο. Ο δασμός θα πέσει και πάλι στην αρχή κάθε έτους επί επτά έτη σε ετήσιες δόσεις 
(143, 136, 132, 127, 122, 117, 114 ευρώ), ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2011. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα, 
τότε η ΕΕ θα παγώσεις τις περικοπές της για δύο έτη. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που 
δεν υπάρξει συμφωνία, μόλις η ΕΕ περικόψει τους δασμούς της σε 132 ευρώ/τόνο, δεν θα 
προβεί σε περαιτέρω περικοπές επί δύο έτη, μέχρι το τέλος του 2015 το αργότερο, στη 
συνέχεια, από το 2016 το αργότερο, η ΕΕ θα συνεχίσει να περικόπτει τους δασμούς της κάθε 
χρόνο, όπως έχει συμφωνηθεί έως ότου οι δασμοί φθάσουν στα 114 ευρώ/τόνο την 1η 
Ιανουαρίου 2019 το αργότερο. 

Η συμφωνία θέτει οριστικά τέλος σε δεκαετίες συγκρούσεων με μια ρήτρα σύμφωνα με την 
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οποία οι λατινοαμερικανοί εξαγωγείς μπανάνας θα εγκαταλείψουν όλες τις ενέργειές τους 
κατά της ΕΕ στον ΠΟΕ:  μόλις ο ΠΟΕ πιστοποιήσει το νέο χρονοδιάγραμμα δασμών της ΕΕ, 
οι χώρες της Λατινικής Αμερικής που προμηθεύουν μπανάνες θα εγκαταλείψουν όλες τις 
διαφορές τους για τις μπανάνες με την ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ και οιεσδήποτε αξιώσεις 
προέβαλαν κατά της ΕΕ μετά την προσχώρηση των νέων χωρών μελών στην Ένωση, ή όταν 
η ΕΕ άλλαξε το δασμολόγιό της για τις μπανάνες το 2006 και δεν θα επιδιώξουν περαιτέρω 
μείωση των δασμών για τις μπανάνες στο Γύρο της Ντόχα. 

Οι μπανάνες από χώρες ΑΚΕ θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ 
χωρίς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις βάσει χωριστών συμφωνιών εμπορίου και ανάπτυξης, 
αλλά είναι πιθανό να χάσουν μερίδιο της αγοράς σε σχέση με τους πιο αποτελεσματικούς 
παραγωγούς της Λατινικής Αμερικής καθώς οι δασμοί της ΕΕ βαίνουν μειούμενοι. 

«Τροπικά» προϊόντα και προϊόντα «διάβρωσης των προτιμησιακών συμφωνιών»

Παράλληλα, η ΕΕ, οι χώρες ΑΚΕ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής συμφώνησαν για μια 
προσέγγιση επί των αποκαλούμενων «τροπικών» προϊόντων και προϊόντων «διάβρωσης των 
προτιμησιακών συμφωνιών» στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της 
Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα. Τα "τροπικά προϊόντα" θα υπόκεινται σε μεγαλύτερες 
περικοπές δασμών, ενώ οι περικοπές δασμών για τα προϊόντα «διάβρωσης των 
προτιμησιακών συμφωνιών» που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις χώρες ΑΚΕ θα είναι 
διενεργηθούν σε σχετικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η συμφωνία αποτελεί οριστική δέσμευση της ΕΕ για τους δασμούς που θα εφαρμόσει επί των 
εισαγωγών μπανάνας μετά τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα.

Πρόγραμμα στήριξης της μπανάνας για τις χώρες ΑΚΕ

Από το 1994 η ΕΕ έχει διαθέσει πάνω από 450 εκατ. ευρώ στις χώρες ΑΚΕ που εξάγουν 
μπανάνες για να τις βοηθήσει να προσαρμοστούν στις αλλαγές, να παράγουν μπανάνες με πιο 
ανταγωνιστικό τρόπο ή να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους σε άλλες περιοχές.

Εκτός από την τακτική βοήθεια της ΕΕ, οι κύριες χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνες θα 
λάβουν μέχρι 190 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να μπορέσουν να 
προσαρμοστούν στο νέο δασμολόγιο. Η Επιτροπή θα εξετάσει από κοινού με την αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό αρχή τη δυνατότητα συμπλήρωσης του ποσού αυτού με άλλα 10 εκατ. 
ευρώ σε περίπτωση που οι σχετικές πιστώσεις καταστούν διαθέσιμες κατά τις διαδικασίες του 
ετήσιου προϋπολογισμού. Η βοήθεια θα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 
στην οικονομική διαφοροποίηση και στο μετριασμό των κοινωνικών συνεπειών της 
προσαρμογής. 

Το πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες θα εφαρμοσθεί σε δέκα χώρες ΑΚΕ 
εξαγωγείς μπανάνας (Μπελίζ, Καμερούν, Ακτή του Ελεφαντοστού, Ντομίνικα, Δομινικανή 
Δημοκρατία, Γκάνα, Τζαμάικα, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες και Σουρινάμ), 
συμπεριλαμβανομένων δύο μη παραδοσιακών εξαγωγέων (Γκάνα και Δομινικανή 
Δημοκρατία). 

Εκτός από την παραδοσιακή έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και τη διαφοροποίηση, το 
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πρόγραμμα θα επιδιώξει επίσης να ασχοληθεί με ευρύτερα ζητήματα απασχόλησης, 
εκπαίδευσης, υγείας και περιβαλλοντικής προσαρμογής. 

Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να ξεκινήσει το 2011 και να συνεχισθεί στη 
διάρκεια του 2013. Στα μέτρα που θα υποστηριχθούν βάσει του προγράμματος θα 
περιλαμβάνονται: στήριξη επενδύσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στήριξη 
πολιτικών οικονομικής διαφοροποίησης,  στήριξη ευρύτερων, κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών προσαρμογών. 

Τα προς υποστήριξη μέτρα θα καθορισθούν από κοινού από την δικαιούχο κυβέρνηση και 
την Επιτροπή. Το ύψος της ενίσχυσης ανά κάθε χώρα θα βασίζεται σε τρία κριτήρια: 

- όγκος του εμπορίου μπανάνας με την ΕΕ· 

- σημασία των εξαγωγών μπανάνας στην ΕΕ για την οικονομία της κάθε χώρας· 

- επίπεδο ανάπτυξης της χώρας (όπως ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης της χώρας).

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως ανά δικαιούχο χώρα. 

Ανησυχίες των χωρών ΑΚΕ

Οι παραδοσιακοί εξαγωγείς μπανάνας των χωρών ΑΚΕ ανησυχούν για τη σοβαρή, 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική αποδιοργάνωση που θα μπορούσε να προκληθεί από τις 
συμφωνίες για τις μπανάνες.

Οι χώρες ΑΚΕ πιστεύουν ότι προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυνητικές απώλειες για 
τους εξαγωγείς μπανάνας των ΑΚΕ μετά τη συμφωνία για τη μπανάνα και άλλες διμερείς 
δασμολογικές παραχωρήσεις που χορηγούνται σε εξαγωγείς μπανάνας των χωρών της 
Λατινικής Αμερικής, θα χρειασθεί πολύ ευρύτερη οικονομική στήριξη για μέτρα 
προσαρμογής της παραγωγής και του εμπορίου στις χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνες.

Ευρωπαίοι παραγωγοί μπανάνας

Έχει ήδη ενσωματωθεί δημοσιονομική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τον τομέα 
της μπανάνας εν αναμονή των επιπτώσεων μείωσης των τιμών που θα έχουν οι διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες μέσω του προγράμματος της ΕΕ εγχώριας στήριξης για τις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες της ΕΕ (προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 
απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών, POSEI).

Στην πραγματικότητα, το 2006, η ΕΕ αύξησε την ετήσια χρηματοδότηση για τις μπανάνες 
εντός αυτού του προγράμματος σε 279 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς είναι μάλλον πιθανό ότι οι παραγωγοί της ΕΕ θα είναι καλά προστατευμένοι από τις 
χειρότερες επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών καθώς το πρόγραμμα POSEI θα βοηθήσει 
να περιορισθεί ο αντίκτυπος των δασμολογικών περικοπών.

Διμερείς συμφωνίες
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Οι πρόσφατες διμερείς συμφωνίες που συνήφθησαν με την Κολομβία και το Περού, και την 
Κεντρική Αμερική (Κόστα Ρίκα, Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα και 
Παναμάς) προσφέρουν ακόμα καλύτερη προτιμησιακή μεταχείριση στις εξαγωγές από τις 
χώρες αυτές (δασμός 75 ευρώ/τόνο το 2020, σε μια σειρά προοδευτικών μειώσεων).

Τούτο θα προκαλέσει περαιτέρω διάβρωση του προτιμησιακού περιθωρίου των ΑΚΕ.

Ο Ισημερινός - ο μεγαλύτερος παγκοσμίως εξαγωγέας μπανάνας που δεν είναι επί του 
παρόντος μέρος των διμερών συμφωνιών - ανησυχεί. Στην πραγματικότητα, καθώς η 
Κολομβία και η Κόστα Ρίκα, οι κύριοι ανταγωνιστές του Ισημερινού στις εξαγωγές 
μπανάνας, έχουν καλύτερες δασμούς, θα μπορούσαν εύκολα να αναλάβουν το μερίδιο του 
Ισημερινού στην αγορά της ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι η χώρα θα επωφεληθεί από τις 
περικοπές της συμφωνίας της Γενεύης, μέχρι το 2020 κάθε τόνος μπανανών του Ισημερινού 
που θα εξάγονται στην Ευρώπη θα έχουν δασμολογικό μειονέκτημα 39 ευρώ σε σύγκριση με 
τους πιο σοβαρούς περιφερειακούς ανταγωνιστές του. 

Πέραν αυτών, μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες 
όπως η Chiquita και η Dole ενδέχεται να εγκαταλείψουν τον Ισημερινό ως προμηθευτή τους.

Συμπεράσματα

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του για τις 
συμφωνίες εφόσον η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεσμευθούν να εξασφαλίσουν ότι: 

- θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατόν, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των συμφωνιών στις αναπτυσσόμενες χώρες που παράγουν μπανάνες και 
στις ευρωπαϊκές πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες έως το 2020·  

- θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση του αντικτύπου των BAM, 18 μήνες πριν 
από τη λήξη του προγράμματος συνοδευόμενη όπου χρειάζεται από τις δέουσες 
προτάσεις·

- θα ληφθούν ειδικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εμπορικής θέσης των 
καλλιεργητών μπανάνας εντός των ποικίλων αλυσίδων εφοδιασμού·

- δεν θα καταβληθούν προσπάθειες χρηματοδότησης του προγράμματος για τις χώρες 
ΑΚΕ που παράγουν μπανάνες μέσω ανακατανομής από τις γραμμές του προϋπολογισμού 
που προορίζονται για την αναπτυξιακή συνεργασία· 

- οι πόροι των BAM θα κατανεμηθούν στις χώρες ανάλογα με τις αναμενόμενες απώλειες 
από άποψη εξαγωγών μπανάνας και παραγωγής σε συνδυασμό με το επίπεδο ανάπτυξης 
των σχετικών περιοχών, ποσοτικούς δείκτες και το εμπόριο μπανάνας με την ΕΕ·


