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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és Brazília, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, 
Mexikó, Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela közötti genfi banánkereskedelmi 
megállapodás, valamint az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti 
banánkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról
(07782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács határozattervezetére (07782/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésének első 
albekezdése és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdésének a) pontja értelmében 
a Tanács által benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre (C7-0148/2010),

– tekintettel a megállapodástervezet Szerződésekkel való összhangját illetően az Európai 
Bíróság által megfogalmazott véleményre,

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Fejlesztési Bizottság 
véleményére (A7-0000/2010),

1. hozzájárul a megállapodás megkötéséhez;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az álláspontot a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint 
a tagállamok, Brazília, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Mexikó, 
Nicaragua, Panama, Peru, Venezuela, az Amerikai Egyesült Államok és az AKCS-
országok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A banánkereskedelem

A rizs, a búza és a kukorica után a banán a világ negyedik legjelentősebb mezőgazdasági 
terménye, amely jelentős mértékben hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz. A legtöbb 
banántermelő országban azonban a termelés kizárólag a hazai és regionális piacok igényeinek 
kielégítésére irányul, a globális termelésnek csupán 20%-a kerül a nemzetközi 
kereskedelembe. 

A banántermelő országok közül csak kevés vesz részt a nemzetközi banánkereskedelemben. 
A banánkereskedelem ellenőrzése néhány vállalat kezében összpontosul, öt nagy 
multinacionális vállalat ellenőrzi a nemzetközi banánkereskedelem 80%-át.

Az elmúlt években azonban a banánkereskedelemmel foglalkozó multinacionális vállalatok 
pozícióit gyengítették egyes kulcsfontosságú uniós piacok élelmiszer-áruházai, ahogyan az 
például az Egyesült Királyságban történt. 

Az uniós fogyasztók 2008-ban több mint 5,4 millió tonna banánt vásároltak. Az Európai Unió 
lakosai által fogyasztott banán csaknem 90%-a importból származik (72,5% Latin-
Amerikából, 17% pedig afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból).

Öt EU-tagállam szállította a fennmaradó 11%-ot: Ciprus, Franciaország (Guadeloupe és 
Martinique tengerentúli megyék), Görögország, Portugália (Madeira és a kontinensen 
található területek) és Spanyolország (Kanári-szigetek).

A „banánvita” megoldása

2009. december 15-én az EU, a latin-amerikai országok egy csoportja és az Egyesült Államok 
megállapodásra jutottak a banánimportra vonatkozó uniós vámtarifákról, ezzel lezárva a 
multilaterális kereskedelmi rendszer közelmúltjának egyik leghosszabban elhúzódó és 
legelkeseredettebb vitáját.

Az EU banánimporttal kapcsolatos politikáját a WTO-n belül évtizedes heves vita övezte, 
amelyben több banántermelő latin-amerikai állam és az USA állt szemben az EU-val. 

Pascal Lamy melegen üdvözölte, hogy véget ért „a technikai szempontból egyik 
legösszetettebb, politikai szempontból egyik legkényesebb, kereskedelmi szempontból pedig 
egyik legjelentősebb, WTO elé vitt jogvita”.

A vita tárgya az volt, hogy az EU kedvezőbb feltételekkel tette lehetővé a banán importját az 
AKCS-országokból, mint a latin-amerikai országokból. Az EU banánimport-rendszere 
ugyanis 775 000 tonna gyümölcs vámmentes importját tette lehetővé az AKCS-országokból, 
miközben minden más (legnagyobb kedvezményben részesülő) országból származó banán 
után tonnánként 176 eurós vámot kellett fizetni.

Több latin-amerikai ország – amelyek közül néhány a világ legnagyobb banánexportőrei közé 
tartozik – váltig állította, hogy ez a rendszer jogszerűtlen megkülönböztetést jelent az AKCS-
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országokból származó banán javára, valamint sérti a WTO mennyiségi korlátozásokkal 
kapcsolatos szabályait. 

A vita kapcsán a WTO vitarendezési bizottságai, Fellebbezési Testülete és eseti 
választottbírói számos határozatot hoztak, az EU-nak pedig felül kellett vizsgálnia politikáját.

A megállapodás az alábbi három fontos alkotóelemből áll:

- megállapodásban rögzített menetrend a legnagyobb kedvezményben részesülő 
banánexportálókra vonatkozó vámtarifák csökkentéséről;

- megállapodás arról, hogy a szélesebb körű WTO-tárgyalások során hogyan kezelik majd a 
trópusi termékeket és a preferenciaerózió alá eső termékeket;

- a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések programja néven ismert 190 millió eurós 
pénzügyi csomag az AKCS-országok banánexportálóinak támogatására.

A banánnal kapcsolatos viták destabilizálták a termelést és a kereskedelmet az érintett 
országokban. A megállapodás kiszámíthatóbbá és stabilabbá teszi majd a globális 
banánpiacot, ezáltal ösztönzi majd a beruházásokat és a növekedést, valamint jobban 
ráirányítja majd a figyelmet a banánellátási láncra jellemző, a termelési körülményekkel 
kapcsolatos szélesebb értelemben vett kérdésekre.

Vámcsökkentések

A megállapodás értelmében az EU fokozatosan csökkenti a Latin-Amerikából származó 
banánimportra kivetett vámot, a mostani 176 €/tonnáról 2017-ig elérve a 114 €/tonnás végső 
értéket. 

A vámtarifa első, 28 €/tonnás csökkentése 148 €/tonnát eredményezett, ami visszamenőleges 
hatállyal 2009. december 15-től, a megállapodás parafálásának dátumától került alkalmazásra. 
2011. január elsejétől kezdve 7 éven át a vámtarifa minden év elején csökken újra (143, 136, 
132, 127, 122, 117, majd 114 euróra).

Amennyiben a dohai forduló tárgyalásai nem eredményeznek megállapodást, az EU 
legfeljebb két évre befagyasztja a csökkentéseket. Ez azt jelenti, hogy amennyiben nincs 
megállapodás a 132 €/tonnás uniós vámtarifaszint elérésekor, az EU két évig, legfeljebb 2015 
végéig nem hajt végre újabb csökkentést, majd legkésőbb 2016-tól évente további 
csökkentéseket eszközöl egészen addig, míg a vámtarifa (legkésőbb 2019. január 1-jén) el 
nem éri a 114 €/tonnát.

A megállapodás több évtizedes konfliktust zár le azzal a záradékkal, amelynek értelmében a 
latin-amerikai banánexportálók ejtenek minden EU-val szembeni WTO-eljárást: „miután a 
WTO igazolja az EU vámtarifákkal kapcsolatos új menetrendjét, a latin-amerikai 
banánszállító országok elállnak az EU-val szemben a banánnal kapcsolatos kérdésekben 
indított valamennyi WTO-eljárástól, valamint minden olyan igénybejelentéstől, amit az új 
tagállamok csatlakozása után vagy a banánra vonatkozó vámtarifák 2006-os módosításakor 
nyújtottak be az EU-val szemben”, és a dohai fordulóban nem igényelnek a banánra 
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vonatkozóan további tarifacsökkentéseket.

Az AKCS-országokból származó banán külön kereskedelemi és fejlesztési megállapodások 
értelmében továbbra is vámmentesen és kvótakorlátozás nélkül behozható az EU piacára, de 
az uniós vámtarifák fokozatos csökkenésével várhatóan veszítenek piaci részesedésükből a 
hatékonyabban termelő latin-amerikai szállítókkal szemben.

Trópusi termékek és preferenciaerózió alá eső termékek

Ezzel párhuzamosan az EU, az AKCS-, valamint a latin-amerikai országok megállapodtak 
arról, hogy a dohai fejlesztési menetrendre vonatkozó, folyamatban levő tárgyalásokon 
milyen megközelítést alkalmaznak az úgynevezett trópusi termékekkel és preferenciaerózió 
alá eső termékekkel kapcsolatosan. A trópusi termékek esetében jelentősebb vámtarifa-
csökkentésekre kerül majd sor, az AKCS-országok szempontjából fontos „preferenciaerózió 
alá eső termékek” vámtarifa-csökkentése pedig viszonylag hosszabb időszak alatt történik 
majd meg.

E megállapodás képezi az EU végső kötelezettségvállalását a dohai forduló tárgyalásait 
követően a banánimportra alkalmazott vámtarifák vonatkozásában.

Banántámogatási program az AKCS-országok számára

Az EU 1994 óta több mint 450 millió eurót juttatott a banánexportáló AKCS-országoknak 
azzal a céllal, hogy segítse őket a változásokhoz való alkalmazkodásban, a versenyképesebb 
termelésben és gazdasági tevékenységeik diverzifikálásában.

A rendes EU-támogatáson felül a banánexportáló AKCS-országok 190 millió eurót kapnak 
majd az EU költségvetéséből az új vámtarifákhoz való alkalmazkodást célzó 
segítségnyújtásként. A Bizottság a költségvetési hatósággal együtt megvizsgálja annak 
lehetőségét, hogy ezen az összegen felül további 10 millió eurót fordítsanak e célra, mihelyt 
az érintett előirányzat rendelkezésre áll az éves költségvetési eljárás keretében. A támogatás a
versenyképesség fokozását, a gazdasági tevékenység diverzifikálását és az alkalmazkodás 
szociális következményeinek enyhítését célozza majd. 

A banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések programja tíz banántermelő AKCS-országra 
vonatkozik majd (Belize, Kamerun, Elefántcsontpart, Dominika, Dominikai Köztársaság, 
Ghána, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadine-szigetek és Suriname), amelyek 
közül kettő nem hagyományos exportőr (Ghána és a Dominikai Köztársaság). 

A versenyképesség és a diverzifikáció hagyományosan hangsúlyos területein kívül a program 
arra is törekszik majd, hogy megoldást találjon a foglalkoztatással, az oktatással, az 
egészségüggyel és a környezetvédelemmel kapcsolatos szélesebb körű problémákra is. 

A program végrehajtása várhatóan 2011-ben kezdődik és 2013 végéig tart. A program 
keretében támogatott intézkedések a következők: a versenyképesség fokozására irányuló 
beruházások támogatása; a gazdasági tevékenység diverzifikálására irányuló politikák 
támogatása; a szélesebb értelemben vett szociális, gazdasági és környezeti szempontú 
alkalmazkodás támogatása. 
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A támogatott intézkedéseket a támogatásban részesülő ország kormánya és a Bizottság 
közösen jelölik ki. Az egyes országok közötti megoszlást az alábbi három kritérium határozza 
meg: 

– az EU-val folytatott banánkereskedelem volumene; 

– a banánexport szerepének fontossága az érintett ország gazdaságában; 

– az ország fejlettségi szintje (például HDI-besorolása).

A támogatás átlagos összege országonként évi 5 millió euró. 

Az AKCS-országok aggodalmai

A hagyományos banánexportáló AKCS-országok aggodalmuknak adtak hangot a 
banánmegállapodások lehetséges súlyos, a szociális, gazdasági és politikai egyensúlyt 
megbontó következményei miatt.

Az AKCS-országok úgy vélik, hogy sokkal jelentősebb összegű pénzügyi támogatással kell 
segíteni a termelés és a kereskedelem alkalmazkodását annak érdekében, hogy minimálisra 
lehessen szorítani banánexportőreik azon potenciális veszteségeit, amelyeket a 
banánmegállapodások és a latin-amerikai banánexportőröknek tett egyéb kétoldalú vámtarifa-
kedvezmények miatt fognak elszenvedni.

Az európai banántermelők

Az EU banánágazattal kapcsolatos költségvetésébe már integráltak olyan pénzügyi 
rendelkezéseket, amelyek révén az Unió legkülső régióinak szóló belső támogatási program 
(Programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité, POSEI) révén megelőzhetők 
a kétoldalú kereskedelmi megállapodások árcsökkentő hatásai.

Az EU ugyanis 2006-ban 279 millió euróra növelte e programon belül a banántámogatásra
szánt összeget.

Ennélfogva valószínűnek tűnik, hogy az uniós termelők nem fogják érezni a kereskedelmi 
megállapodások legrosszabb hatásait, mivel a POSEI program segít tompítani a 
vámcsökkentés következményeit.

Kétoldalú megállapodások

A Kolumbiával, Peruval és Közép-Amerikával (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua és Panama) a közelmúltban kötött kétoldalú megállapodások még 
kedvezőbb preferenciális helyzetbe hozzák ezen országok exportját (2020-ra 75 €/tonnás vám, 
egy sor egyre jelentősebb csökkentést követően).

Ennek következtében az AKCS-országok preferenciális sávja tovább szűkül majd.
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Ecuador – a világ legnagyobb banánexportőre, amely még nem kötött kétoldalú 
megállapodást – aggódik. Kolumbia és Costa Rica ugyanis, amelyek Ecuador legfőbb 
versenytársai a banánexport tekintetében, kedvezőbb vámtarifát kapnak, ezért könnyen 
megszerezhetik az EU piacán az eddig Ecuador kezében lévő részesedést. Ecuador számára 
ugyan kedveznek majd a genfi megállapodás szerinti tarifacsökkentések, de 2020-ra az 
Európába exportált ecuadori banán tonnánként 39 eurós vámtarifahátrányban lesz 
legjelentősebb regionális versenytársaival szemben. 

Ezenkívül az is előfordulhat, hogy a bizonytalan helyzet miatt egyes nagy multinacionális 
vállalatok, például a Chiquita és a Dole nem vásárolnak banánt Ecuadortól.

Összegzés

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek abban az esetben kell hozzájárulnia a 
megállapodásokhoz, ha a Bizottság és a Tanács előzőleg egyértelműen kötelezettséget vállalt 
az alábbiakra: 

- az első lehetséges alkalommal hatásvizsgálatot terjesztenek az Európai Parlament elé 
arról, hogy 2020-ig milyen hatást gyakorolnak a megállapodások a banántermelő fejlődő 
országokra és Európa legkülső régióira;  

- a program lejárata előtt 18 hónappal az Európai Parlament elé terjesztik a banánágazatra 
vonatkozó kísérő intézkedések értékelését, adott esetben a megfelelő javaslatokkal együtt;

- egyedi kezdeményezések születnek majd a különféle ellátási láncokba tartozó 
banántermelők kereskedelmi helyzetének megszilárdítására;

- nem tesznek arra irányuló kísérletet, hogy a banántermelő AKCS-országoknak szóló 
programot a fejlesztési támogatásra szánt költségvetési sorokból való átcsoportosítással 
finanszírozzák; 

- a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések forrásait annak figyelembevételével 
fogják elosztani az érintett országok között, hogy azok várhatóan mekkora veszteséget 
fognak elszenvedni a banántermelés és -export vonatkozásában, milyen a fejlettségi 
szintjük, milyenek a súlyozott indikátoraik és mekkora az EU-ba irányuló 
banánkereskedelmük.


