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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de la 
Geneva privind comerţul cu banane dintre Uniunea Europeană şi Brazilia, Columbia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru şi 
Venezuela, precum şi a Acordului privind comerţul cu banane dintre Uniunea 
Europeană şi Statele Unite ale Americii
(07782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07782/2010),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
207 alineatul (4) primul paragraf şi cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera 
(a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (C7-0148/2010),

– având în vedere avizul Curţii de Justiţie cu privire la compatibilitatea proiectului de acord 
cu tratatele,

– având în vedere articolul 81 şi articolul 90 alineatul (8) din regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerţ internaţional şi avizul Comisiei 
pentru dezvoltare (A7–0000/2010),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului, 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor din statele membre, din Brazilia, 
Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru, 
Venezuela şi Statele Unite ale Americii.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Comerţul cu banane

După orez, grâu şi porumb, bananele se situează pe locul al patrulea în lume ca importanţă în 
rândul culturilor agricole, aducând o contribuţie majoră la securitatea alimentară. Cu toate 
acestea, în majoritatea ţărilor producătoare de banane această cultură este destinată exclusiv 
consumului intern şi, ocazional, pieţelor regionale; numai 20% din producţia mondială se 
comercializează la nivel internaţional. 

Numai un număr redus de ţări producătoare de banane participă la comerţul internaţional cu 
banane. Un număr mic de companii deţin controlul asupra comerţului cu banane: doar cinci 
companii multinaţionale controlează peste 80% din tot volumul comerţului internaţional cu 
banane.

Cu toate acestea, în ultimii ani, forţa companiilor multinaţionale care comercializează banane 
a fost erodată de forţa supermarketurilor în unele pieţe de importanţă majoră din UE, în 
special în Regatul Unit. 

În 2008, consumatorii din UE au cumpărat peste 5,4 milioane de tone de banane. UE a 
importat aproape 90% din consumul său total de banane [72,5% din America Latină şi 17% 
din ţările din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP)].

Cinci state membre ale UE au furnizat cele 11% rămase: Cipru, Franţa (departamentele de 
peste mări Guadelupa şi Martinica), Grecia, Portugalia (Madeira şi partea continentală) şi 
Spania (Insulele Canare).

Soluţionarea litigiului privind bananele

La 15 decembrie 2009, UE, un grup de ţări din America Latină şi SUA au ajuns la un acord cu 
privire la tarifele aplicate de UE importurilor de banane, încheind astfel unul dintre cele mai 
îndelungate şi acerbe litigii din istoria recentă a sistemului de comerţ multilateral.

Politicile UE privind importul de banane au făcut obiectul unei dispute în cadrul OMC care a 
durat un deceniu, opunând Uniunea Europeană mai multor producători de banane din America 
Latină şi Statelor Unite ale Americii. 

Pascal Lamy a salutat călduros încheierea unuia dintre „cele mai complexe din punct de 
vedere tehnic, sensibile din punct de vedere politic şi semnificative din punct de vedere 
comercial litigii din istoria OMC”.

Obiectul litigiului l-a reprezentat tratamentul preferenţial acordat de către UE importurilor de 
banane din ţările ACP faţă de importurile din ţările Americii Latine. În fapt, regimul care 
reglementa importurile de banane în UE permitea pătrunderea, în fiecare an, pe teritoriul UE, 
fără taxe vamale, a 775 000 de tone de banane din ţările ACP, în timp ce bananelor provenind 
de la ceilalţi exportatori [furnizori care beneficiau de clauza naţiunii celei mai favorizate 
(CNF)] li se aplica un tarif de 176 EUR pe tonă.
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Multe dintre ţările Americii Latine, unele numărându-se în rândul celor mai mari exportatori 
de banane din lume, susţineau de mult timp că acest regim de importuri favoriza ilegal 
importul de banane din ţările ACP şi încălca normele OMC privind restricţiile cantitative. 

Acest litigiu a avut ca rezultat multiple hotărâri juridice pronunţate de comitete de soluţionare 
a litigiilor, de Organul de apel şi de organisme de arbitraj speciale, UE fiind nevoită să îşi 
revizuiască politicile în cauză.

Acordul conţine trei elemente de bază:

- un calendar convenit de reducere a tarifelor pentru exportatorii de banane care beneficiază 
de clauza naţiunii celei mai favorizate (CNF);

- un acord privind modul în care urmează să fie tratate „produsele tropicale” şi produsele 
supuse „eroziuni preferinţelor” în cadrul mai larg al negocierilor la nivelul OMC;

- un program de asistenţă financiară, în valoare de 190 de milioane EUR, destinat ţărilor 
ACP exportatoare de banane, care urma să fie cunoscut sub denumirea de program de 
măsuri de însoţire pentru sectorul bananelor.

Litigiile din jurul comerţului cu banane au destabilizat climatul de producţie şi cel comercial 
din ţările în cauză. Acordul convenit va spori previzibilitatea şi stabilitatea pieţei mondiale a 
bananelor, încurajând astfel investiţiile şi creşterea economică, precum şi acordarea unei 
atenţii sporite problemelor mai generale legate de condiţiile de producţie din cadrul lanţurilor 
de aprovizionare cu banane.

Reduceri tarifare

Potrivit condiţiilor acordului, UE urmează să îşi reducă treptat tarifele aplicate exporturilor de 
banane din America Latină de la nivelul actual de 176 EUR/tonă la 114 EUR/tonă până în 
2017, an în care tariful în cauză îşi va atinge nivelul final de 114 EUR/tonă. 

În urma unei prime reduceri de 28 EUR/tonă, aplicată retroactiv începând cu 
15 decembrie 2009, data parafării acordului, tariful a scăzut la 148 EUR/tonă. În continuare, 
timp de şapte ani, tariful se va reduce la începutul fiecărui an, începând cu 1 ianuarie 2011, 
prin aplicarea unor rate anuale (143 EUR, 136 EUR, 132 EUR, 127 EUR, 122 EUR, 117 
EUR, 114 EUR).

În cazul în care nu se ajunge la un acord în cadrul Rundei de negocieri de la Doha, UE va 
îngheţa procesul de aplicare a reducerilor pentru o perioadă de cel mult doi ani. Acest lucru 
înseamnă că, în cazul în care nu se ajunge la un acord, iar UE îşi va fi redus deja tariful la 132 
EUR/tonă, Uniunea nu va mai aplica reduceri timp de cel mult doi ani, până cel târziu la 
sfârşitul lui 2015, iar începând cu cel târziu 2016, UE va continua să reducă tariful în fiecare 
an până când acesta va atinge, cel târziu la 1 ianuarie 2019, valoarea de 114 EUR/tonă.

Acordul soluţionează un conflict care a durat decenii, conţinând şi o clauză potrivit căreia 
ţările exportatoare de banane din America Latină vor înceta toate acţiunile juridice împotriva 
UE în curs la nivelul OMC: „imediat ce OMC atestă noul calendar tarifar al UE, ţările 
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furnizoare de banane din America Latină vor înceta orice acţiune intentată în cadrul OMC 
împotriva UE având ca subiect comerţul cu banane şi orice cerinţe înaintate UE după aderarea 
la Uniune a noilor state membre sau după ce UE şi-a modificat tariful aplicat bananelor în 
2006” şi nu vor urmări o reducere mai mare a tarifelor aplicate bananelor în cadrul Rundei de 
la Doha.

Bananele furnizate de ţările ACP se vor bucura în continuare de acces fără taxe şi fără cote la 
piaţa UE în temeiul unor acorduri comerciale şi de dezvoltare separate, însă îşi vor pierde 
probabil cota pe piaţă odată cu reducerea tarifelor aplicate de UE, din cauza eficienţei mai 
mari a producătorilor din America Latină.

Produse „tropicale ” şi produse supuse „eroziunii preferinţelor”

În paralel, UE, ţările ACP şi cele din America Latină au convenit, în cadrul negocierilor în 
curs privind Agenda de dezvoltare de la Doha, asupra unei abordări privind aşa-zisele produse 
„tropicale ” şi cele supuse „eroziunii preferinţelor”. „Produsele tropicale ” vor beneficia de 
reduceri tarifare mai mari, în timp ce reducerile tarifare în cazul produselor supuse „eroziunii 
preferinţelor” de interes pentru ţările ACP vor fi aplicate pe parcursul unei perioade relativ 
mai îndelungate.

Acordul reprezintă angajamentul final al UE privind tarifele pe care le va aplica importurilor 
de banane în urma negocierilor din cadrul Rundei de la Doha.

Sprijin acordat sectorului bananelor din ţările ACP

Începând cu 1994, UE a acordat ţărilor ACP exportatoare de banane peste 450 de milioane 
EUR pentru a le ajuta să se adapteze la schimbări, să producă banane prin metode mai 
competitive sau să îşi diversifice economiile către alte domenii.

În afară de ajutorul tradiţional al UE, principalele ţări ACP exportatoare de banane vor primi 
până la 190 de milioane EUR din bugetul UE ca sprijin în procesul de adaptare la noile tarife. 
Comisia, împreună cu autoritatea bugetară, va examina posibilitatea majorării acestei sume cu 
10 milioane EUR, în cazul în care creditele corespunzătoare devin disponibile în cadrul 
procedurilor bugetare anuale. Acest ajutor are ca obiectiv îmbunătăţirea competitivităţii, 
diversificarea economică şi atenuarea consecinţelor sociale ale adaptării. 

Programul de măsuri de însoţire pentru sectorul bananelor se va aplica unui număr de zece ţări 
ACP exportatoare de banane (Belize, Camerun, Côte d’Ivoire, Dominica, Republica 
Dominicană, Ghana, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vicent şi Grenadine şi Suriname), inclusiv 
doi exportatori netradiţionali (Ghana şi Republica Dominicană). 

Pe lângă accentul pus în mod tradiţional pe competitivitate şi diversificare, programul va 
urmări, de asemenea, abordarea unor probleme de adaptare mai generale din domeniile 
ocupării forţei de muncă, educaţiei, sănătăţii şi mediului. 

Punerea în aplicare a programului ar trebui să înceapă în 2011, iar programul se va desfăşura 
până în 2013. Programul va include următoarele: sprijin pentru investiţii care vizează 
îmbunătăţirea competitivităţii, sprijin pentru politici de diversificare economică, sprijin pentru 
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măsuri mai generale de adaptare în domeniile social, economic şi de mediu. 

Măsurile care vor beneficia de sprijin vor fi determinate în comun de către guvernul ţării 
beneficiare şi Comisie. Alocaţia pentru fiecare ţară va fi determinată de trei criterii: 

- volumul comerţului cu banane cu UE; 

- importanţa exporturilor de banane către UE pentru economia ţării în cauză; 

- nivelul de dezvoltare al ţării [de exemplu, clasamentul în funcţie de Indicele Dezvoltării 
Umane (IDU)].

Alocaţia reprezintă o sumă medie de 5 milioane EUR pe ţară beneficiară pe an. 

Preocupările ţărilor ACP

Ţările ACP considerate exportatori de banane tradiţionali sunt preocupate de consecinţele 
sociale, economice şi politice grave ce ar putea fi provocate de acordurile privind comerţul cu 
banane.

Ţările ACP consideră că, pentru a minimiza eventualele pierderi suportate de ţările ACP 
exportatoare de banane în urma acordului cu privire la comerţul cu banane şi a altor concesii 
tarifare bilaterale acordate ţărilor exportatoare de banane din America Latină, ar fi necesar un 
sprijin financiar mult mai important pentru măsurile de adaptare a producţiei şi a comerţului 
din ţările ACP exportatoare de banane.

Producătorii de banane din UE

Anticipându-se efectele de reducere a preţurilor ale acordurilor comerciale bilaterale, în 
bugetul sectorial aferent comerţului cu banane în UE au fost deja incluse provizioane 
financiare prin intermediul programului UE de sprijin la nivel intern destinat regiunilor 
ultraperiferice ale UE (Programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité, 
POSEI).

În fapt, în 2006, UE a majorat finanţarea anuală a sectorului bananelor în cadrul acestui 
program la 279 de milioane EUR.

Prin urmare, producătorii din UE vor fi, probabil, bine protejaţi de consecinţele cele mai 
nefaste ale acordurilor comerciale, deoarece programul POSEI va contribui la limitarea 
impactului reducerilor tarifare.

Acorduri bilaterale

Acordurile bilaterale încheiate recent cu Columbia şi Peru şi cu America Centrală (Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua şi Panama) oferă un tratament 
preferenţial şi mai avantajos exporturilor provenind din aceste ţări (taxă vamală de 
75 EUR/tonă până în 2020, realizată prin intermediul unor reduceri succesive).
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Acest fapt va eroda şi mai mult avantajul preferenţial al ţărilor ACP.

Ecuador, cel mai mare exportator de banane din lume, nefiind încă parte la acordurile 
bilaterale, este îngrijorat. Într-adevăr, întrucât Columbia şi Costa Rica, concurenţii principali 
ai Ecuadorului în cea ce priveşte exportul de banane, beneficiază de tarife mai avantajoase, 
acestea ar putea acapara fără dificultate cota deţinută de Ecuador pe piaţa UE. Deşi Ecuador 
va beneficia de reducerile stabilite prin Acordul de la Geneva, până cel târziu în 2020 fiecare 
tonă de banane exportate de Ecuador către UE va suferi un dezavantaj tarifar de 39 EUR 
comparativ cu cei mai puternici concurenţi regionali ai acestei ţări. 

În plus, dat fiind acest climat incert, marile întreprinderi multinaţionale, precum Chiquita şi 
Dole, ar putea renunţa la Ecuador ca furnizor.

Concluzii

Raportoarea consideră că Parlamentul European ar trebui să aprobe acordul după obţinerea 
din partea Comisiei şi a Consiliului a unor angajamente ferme garantând următoarele: 

- să prezinte Parlamentului European, cât mai curând posibil, o evaluare de impact privind 
efectele acordurilor aşteptate până în 2020 asupra ţărilor în curs de dezvoltare 
producătoare de banane şi asupra regiunilor ultraperiferice ale UE;  

- să prezinte Parlamentului o evaluare a impactului măsurilor de însoţire pentru sectorul 
bananelor cu 18 luni înainte de expirarea programului de măsuri de însoţire, împreună cu 
propuneri corespunzătoare, dacă este cazul;

- să fie demarate iniţiative specifice vizând consolidarea poziţiei comerciale a crescătorilor 
de banane din cadrul diverselor lanţuri de aprovizionare;

- să nu se întreprindă încercări de finanţare a programului destinat ţărilor ACP 
producătoare de banane prin intermediul redistribuirii de fonduri de la liniile bugetare 
aferente cooperării pentru dezvoltare; 

- resursele din cadrul programului de măsuri de însoţire să fie alocate ţărilor în cauză în 
funcţie de pierderile preconizate în ceea ce priveşte exportul şi producţia de banane, 
precum şi în funcţie de nivelul de dezvoltare al ţării în cauză, de indicatori ponderaţi şi de 
comerţul cu banane cu UE.


