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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Ženevskega sporazuma o trgovini z bananami med 
Evropsko unijo ter Brazilijo, Kolumbijo, Kostariko, Ekvadorjem, Gvatemalo, 
Hondurasom, Mehiko, Nikaragvo, Panamo, Perujem in Venezuelo ter Sporazuma o 
trgovini z bananami med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike
(07782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07782/2010),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s prvim pododstavkom 
člena 207(4) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (C7-0148/2010),

– ob upoštevanju mnenje Sodišča o združljivosti osnutka sporazuma s pogodbami,

– ob upoštevanju členov 81 in 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za razvoj 
(A7-0000/2010),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroča svojemu predsedniku, naj to mnenje posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic ter Brazilije, Kolumbije, Kostarike, Ekvadorja, Gvatemale, 
Hondurasa, Mehike, Nikaragve, Paname, Peruja in Venezuele, in Združenim državam 
Amerike.
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OBRAZLOŽITEV

Trgovina z bananami

Banane so po rižu, pšenici in koruzi četrti najpomembnejši pridelek na svetu in zelo veliko 
prispevajo k prehranski varnosti. Kljub temu je v večini držav, v katerih pridelujejo banane, 
pridelek namenjen izključno domačemu trgu, in le občasno tudi regionalnemu trgu. Le 20 % 
svetovnega pridelka je namenjenih mednarodni trgovini. 

Le malo držav, ki pridelujejo banane, sodeluje v mednarodni trgovini z bananami. Nadzor 
trgovine z bananami je v rokah omejenega števila podjetij, pri čemer več kot 80 % vse 
mednarodne trgovine z bananami nadzira pičlih pet glavnih večnacionalnih podjetij.

V zadnjih letih pa se je moč večnacionalnih podjetij, ki se ukvarjajo s trgovino z bananami, 
občutno zmanjšala zaradi vpliva supermarketov v nekaterih glavnih trgih EU, zlasti v Veliki 
Britaniji. 

Leta 2008 so potrošniki v EU kupili več kot 5,4 milijona ton banan. EU je uvozila skoraj 90 
% vseh zaužitih banan in sicer 72, 5 % iz Latinske Amerike, 17 % pa iz afriških, karibskih in 
pacifiških držav (držav AKP).

Preostalih 11% je zagotovilo pet držav EU. Ciper, Francija (čezmorska departmaja 
Guadeloupe in Martinik), Grčija, Portugalska (Madeira in celina), ter Španija (Kanarski 
otoki).

Rešitev spora glede banan

15. decembra 2009 so se EU, skupina latinskoameriških držav in Združene države dogovorile 
o tarifah EU za uvoz banan in tako končale enega od najdaljših in najhujših sporov v novejši 
zgodovini večstranskega trgovinskega sistema.

Politika EU za uvoz banan je bila jabolko desetletja dolgega spora na WTO, ki je EU ločila od 
številnih latinskoameriških pridelovalk banan in ZDA.. 

Pascal Lamy je toplo pozdravil zaključek „enega tehnično najbolj zapletenega, politično 
občutljivega in trgovinsko pomembnega pravnega spora, ki je bil kdaj koli obravnavan v 
WTO.”

Spor se je vrtel okrog tega, ker je EU uvozu banan iz držav AKP dajala prednost pred 
bananami iz Latinske Amerike. Uvozni režim EU za banane je dovoljeval 775.000 ton 
brezcarinskega uvoza tega sadeža iz držav AKP letno, medtem ko je za vse preostale 
izvoznike veljala tarifa 176 EUR/tono (države dobaviteljice z največjimi ugodnostmi).

Številne latinskoameriške države, med njimi tudi nekaj največjih svetovnih izvoznic banan, so 
dolgo vztrajale, da tak uvozni režim pomeni nezakonito diskriminacijo v korist banan iz držav 
AKP in da se s tem kršijo pravila WTO o količinskih omejitvah. 

Spor je privedel do večkratnih sodnih odločitev sosvetov za reševanje sporov, pritožbenega 
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organa in posebnih razsodnikov, zato je EU morala ponovno pregledati svoje politike.

Sporazum zajema tri glave elemente:

– dogovorjeno časovnico znižanja tarif za izvoznice banan z največjimi ugodnostmi;  

– dogovor o tem, kako obravnavati tropske pridelke in pridelke z ukinjenimi preferenciali v 
širših pogajanjih WTO;

– finančni paket pomoči v višini 190 milijonov EUR izvoznicam banan AKP, ki se imenuje 
program spremljevalnih ukrepov za banane. 

Spori glede banan so razburkali razmere za pridelavo in trgovino v zadevnih državah. Zaradi 
sporazuma bo svetovni trg z bananami postal bolj predvidljiv in stabilen in kot tak spodbujal 
vlaganje in rast, povečala pa se bo tudi pozornost glede širših pogojev pridelovanja v dobavni 
verigi banan.

Znižanja tarif

V skladu z doseženim dogovorom bo EU do leta 2017 postopoma zmanjševala tarife za izvoz 
banan iz Latinske Amerike s sedanjih 176 EUR/tono na 114 EUR/tono, kar bo tudi končni 
znesek. 

Prvo znižanje v višini 28 EUR/tono, ki se je ob parafiranju sporazuma dne 15. decembra 2009 
uporabilo za nazaj, je zmanjšalo tarifno stopnjo na 148 EUR/tono. Tarife se bodo nato sedem 
let na začetku vsakega leta zmanjševale v letnih obrokih od 1. januarja 2011 naprej (143 EUR, 
136 EUR, 132 EUR, 127 EUR, 122 EUR, 117 EUR, 114 EUR).

Če med krogom pogajanj v Dohi ne bo dogovora, bo EU za obdobje do dveh let zamrznila 
zniževanje.  To pomeni, da če ne bo dogovora, ko bo EU svoje tarifa znižala na 132 
EUR/tono, za obdobje do dveh let ne bo nadaljevala z zniževanjem, torej največ do konca leta 
2015, nato pa bo EU najkasneje od leta 2016 nadaljevala z vsakoletnim zniževanjem tarif v 
skladu z dogovorom, dokler tarifa najkasneje 1. januarja 2019 ne bo znašala 114 EUR/tono.

Ta sporazum zaključuje desetletja sporov s klavzulo, ki pravi, da bodo latinskoameriške 
izvoznice banan opustile vse tožbe proti EU v WTO: „ko bo WTO potrdila novo časovnico 
tarif EU, ko bodo latinskoameriške države dobaviteljice banan zaključile vse spore glede 
banan z EU v WTO ter vse tožbe, ki so jih vložile proti EU potem, ko so se EU pridružile 
nove članice, ali ko je EU leta 2006 spremenila svojo tarifo za banane” in v krogu pogajanj iz 
Dohe ne bodo zahtevale nadaljnjih znižanj tarif.

Za banane iz držav AKP bo tudi v prihodnje veljal brezcarinski dostop do trga EU brez 
količinskih omejitev skladno s posebnimi trgovinskimi in razvojnimi sporazumu, vendar pa 
bodo verjetno z znižanjem tarif EU izgubile tržni delež v primerjavi z učinkovitejšimi 
latinskoameriškimi proizvajalkami. 

Tropski pridelki in pridelki z ukinjenimi preferenciali
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Poleg tega so se EU, države AKP in latinskoameriške države dogovorile o pristopu do 
tropskih pridelkov in pridelkov z ukinjenimi preferenciali v tekočih pogajanjih o Razvojni 
agendi iz Dohe (DDA). Za tropske pridelke bodo veljala večja znižanja tarif, medtem ko bodo 
znižanja tarif za "pridelke z ukinjenimi preferenciali v interesu držav AKP potekala v 
relativno daljšem obdobju.

S tem sporazumom se EU dokončno zavezuje glede tarif, ki jih bo uporabljala za uvoz banan 
po krogu pogajanj iz Dohe.

Program za podporo pridelovalcev banan v državah AKP

Od leta 1994 je EU državam AKP, ki so izvoznice banan, zagotovila več kot 450 milijonov 
EUR, da bi se lažje prilagodile spremembam, pridelovale banane na bolj konkurenčen način 
ali povečale raznovrstnost svojega gospodarstva še na druga področja.

Poleg redne pomoči EU bodo države AKP, ki so glavne izvoznice banan, iz proračuna EU 
prejele do 190 milijonov EUR, da bi se lažje prilagodile novi tarifi. Komisija bo s 
proračunskim organom preučila možnost, da bi ta znesek povečali za 10 milijonov EUR, če 
bodo v letnih proračunskih postopkih na voljo ustrezna sredstva. Pomoč bo namenjena 
izboljšanju konkurenčnosti, gospodarske raznovrstnosti in zmanjševanju družbenih posledic 
sprememb. 

Program spremljevalnih ukrepov za banane bo veljal za deset držav AKP, ki so izvoznice 
banan (Belize, Kamerun, Slonokoščena obala, Dominika, Dominikanska republika, Gana, 
Jamajka, Sveta Lucija, Saint Vincent in Grenadine ter Surinam) vključno z dvema 
netradicionalnima izvoznicama (Gana in Dominikanska republika). 

Poleg že znane usmerjenosti na konkurenčnost in raznovrstnost bo program skušal zajeti tudi 
širša vprašanja zaposlovanja, izobraževanja, zdravstva in okoljskega prilagajanja. 

Program bi se moral začeti izvajati leta 2011 in trajati do leta 2013. V okviru programa se 
bodo izvajali naslednji ukrepi: podpora naložbam v izboljšanje konkurenčnosti; podpora 
politikam za povečanje gospodarske raznovrstnosti; podpora večjim družbenim, 
gospodarskim in okoljskim spremembam.

Podprte ukrepe bosta skupaj določili vlada upravičenka in Komisija. Dodelitve državam bodo 
temeljile na treh merilih:

– obseg trgovine z bananami z EU;

– pomen, ki ga ima izvoz banan v EU za gospodarstvo zadevne države;

– razvojna stopnja države (na primer po indeksu človekovega razvoja).

Dodelitve povprečno znašajo 5 milijonov EUR na državo upravičenko letno.

Vprašanja, povezana z državami AKP
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Tradicionalne države AKP, ki so izvoznice banan, skrbijo resne družbene, gospodarske in 
politične motnje, ki bi jih lahko povzročili sporazumi o bananah.

Države AKP menijo, da bi za to, da bi čim bolj zmanjšali morebitne izgube držav AKP, ki so 
izvoznice banan, zaradi sporazuma o bananah in preostalih dvostranskih tarifnih koncesij, 
odobrenih latinskoameriškim izvoznicam banan, potrebovali bistveno višjo raven finančne 
podpore za pridelovanje in trgovinske uskladitvene ukrepe v državah AKP, izvoznicah banan.

Evropski pridelovalci banan

V del proračuna EU, ki se nanaša na banane, so že bile vključene finančne določbe v 
pričakovanju učinka zniževanja cen, ki jih bodo imeli dvostranski trgovinski dogovori v 
okviru domačega programa EU za podporo najbolj oddaljenih regij EU (POSEI).

EU je leta 2006 v okviru tega programa dejansko povišala letna finančna sredstva za banane 
na 279 milijonov EUR.

Zato se zdi verjetno, da pridelovalci v EU ne bodo občutili najhujših učinkov trgovinskih 
dogovorov, saj bo program POSEI pomagal omejiti učinek znižanih tarif.

Dvostranski sporazumi

Zadnji dvostranski sporazumi, sklenjeni s Kolumbijo in Perujem ter Srednjo Ameriko 
(Kostarika, Salvador, Gvatemala, Honduras, Nikaragva in Panama) zagotavljajo celo boljšo 
preferencialno obravnavo izvoza iz teh držav (dajatev 75 EUR/ tono do leta 2020 v nizu 
obročnih znižanj).

Zaradi tega se bo preferencialna stopnja držav AKP še zmanjšala.

Ekvador, največji izvoznik banan na svetu, ki trenutno ni podpisnik dvostranskih sporazumov, 
je zaskrbljen. Kolumbija in Kostarika, glavna konkurenta Ekvadorja v izvozu banan, imata 
boljše tarife in bi dejansko lahko prevzela ekvadorski delež trga EU. Čeprav bo država imela 
koristi od zmanjšanj po Ženevskem sporazumu, bo do leta 2020 vsaka tona ekvadorskih 
banan, izvožena v Evropo, utrpela tarifno izgubo 39 EUR v primerjavi z njenimi največjimi 
regionalnimi konkurenti.

Poleg tega bi v teh negotovih razmerah velika večnacionalna podjetja, kot sta Chiquita in 
Dole, Ekvador izbrisala iz seznama svojih dobaviteljev. 

Sklepne ugotovitve

Poročevalka meni, da bi moral Evropski parlament odobriti sporazume, če sta mu Komisija in 
Svet dala trdne obljube, da: 

– bosta Evropskemu parlamentu ob prvi priložnosti predložila oceno, kako sporazumi 
vlivajo na države v razvoju, pridelovalke banan, in na evropske najbolj oddaljene regije 
do leta 2020;
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– bosta Parlamentu 18 mesecev pred iztekom programa spremljevalnih ukrepov za banane 
predložila oceno njegovih učinkov, in po potrebi priložila ustrezne predloge;

– potekajo posebne pobude za okrepitev tržnega položaja pridelovalcev banan v okviru 
različnih dobaviteljskih verig;

– ni nobenih poskusov, da bi program za države AKP, ki pridelujejo banane, financirali s 
prerazporeditvijo iz proračunskih vrstic za razvojno sodelovanje; 

– se bodo sredstva iz programa spremljevalnih ukrepov za banane državam dodelila v 
skladu s predvidenimi izgubami glede izvoza banan in proizvodnje v skladu s stopnjo 
razvoja države, ponderiranih kazalnikov in trgovine z bananami z EU.


