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PR_COD_1app

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1964/2005 do Conselho relativo aos direitos aduaneiros aplicáveis 
às bananas
(COM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0096),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 207.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0074/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional (A7-0000/2010),

1. Aprova a sua posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Comércio de bananas

O cultivo da banana representa o quarto cultivo mais importante a nível mundial, depois do 
arroz, do trigo e do milho, e contribui de forma determinante para a segurança alimentar. No 
entanto, na maioria dos países produtores de bananas, a produção deste fruto destina-se 
exclusivamente aos mercados nacionais e, ocasionalmente, aos mercados regionais, sendo 
apenas 20% da produção mundial comercializada à escala internacional. 

Somente um número limitado de países produtores de bananas participa no comércio 
internacional desta fruta. O controlo sobre o comércio de bananas está concentrado nas mãos 
de um reduzido número de empresas, sendo que apenas cinco das grandes multinacionais 
detêm o controlo sobre mais de 80% do total de bananas comercializadas a nível 
internacional.

Nos últimos anos, todavia, o poder das multinacionais produtoras de bananas tem sido 
ameaçado pelo poder que os supermercados exercem em alguns dos mercados mais 
importantes da UE, nomeadamente no Reino Unido. 

Em 2008, os consumidores da UE compraram mais de 5,4 milhões de toneladas de bananas. A 
UE importou quase 90% das bananas consumidas pelos seus cidadãos (72,5% da América 
Latina, 17% da África, Caraíbas e Pacífico (ACP)).

Cinco Estados-Membros forneceram os restantes 11%: Chipre, França (os departamentos 
ultramarinos de Guadalupe e Martinica), Grécia, Portugal (Madeira e continente) e Espanha 
(ilhas Canárias).

Resolução da disputa sobre as bananas

Em 15 de Dezembro de 2009, a UE, um grupo de países da América Latina e os Estados 
Unidos alcançaram um acordo sobre os direitos aduaneiros para a importação de bananas, 
pondo fim a uma das disputas mais prolongadas e penosas da história recente do sistema 
comercial multilateral.

A política da UE em matéria de importação de bananas esteve, durante uma década, no âmago 
das discussões na OMC, colocando a UE contra vários produtores de bananas da América 
Latina e dos Estados Unidos. 

Pascal Lamy saudou calorosamente o fim de "um dos litígios mais complexos do ponto de 
vista técnico, delicados do ponto de vista político e importantes do ponto de vista comercial, 
postos à consideração da OMC".

Em causa esteve o tratamento preferencial dado pela UE à importação de bananas dos países 
ACP em detrimento das bananas provenientes da América Latina. De facto, o regime de 
importação de bananas da União Europeia permitia a entrada na UE de 775 000 toneladas de 
fruta por ano dos países ACP com isenção de direitos, e previa a aplicação de um direito de 
176 EUR/tonelada sobre as importações de banana dos restantes exportadores (fornecedores 
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Nação Mais Favorecida (NMF)).

Muitos países da América do Sul, que incluem alguns dos exportadores de banana mais 
importantes a nível mundial, insistiram no facto de este regime de importação ser ilegalmente 
discriminatório ao favorecer as bananas provenientes dos países ACP e de violar as normas da 
OMC em matéria de restrições quantitativas. 

A disputa resultou em múltiplas decisões judiciais ao nível das instâncias de resolução de 
litígios, do Órgão de Recurso e dos tribunais arbitrais especiais, e a UE foi obrigada a rever a 
sua política.

O acordo é constituído por três componentes de base:

- um calendário acordado para a redução dos direitos aplicáveis aos exportadores de 
bananas Nação Mais Favorecida (NMF);

- um acordo sobre o tratamento a dar aos chamados "produtos tropicais" e aos produtos que, 
nas negociações gerais no quadro da OMC, são sujeitos à "erosão das preferências";

- um pacote de ajuda financeira aos exportadores de banana dos países ACP, no montante 
de 190 milhões de euros, denominado Programa de Medidas de Acompanhamento para o 
Sector das Bananas (MAB).

As disputas sobre o comércio das bananas tiveram efeitos destabilizadores sobre o clima de 
produção e comercialização nos países em causa. O acordo contribuirá para que o mercado 
mundial das bananas se torne mais previsível e estável e, consequentemente, incentivará ao 
investimento e ao crescimento e contribuirá para que seja concedida uma atenção redobrada 
às condições de produção nas cadeias de fornecimento de bananas.

Reduções pautais

Nos termos do acordo, a UE procederá a uma redução gradual dos direitos aplicáveis às 
exportações de banana da América Latina, dos actuais 176 EUR/tonelada para o valor final de 
114 EUR/tonelada até 2017. 

Um primeiro corte de 28 EUR/tonelada, que foi aplicado retroactivamente a partir de 
15 de Dezembro de 2009, data de rubrica do Acordo, reduziu o direito para 
148 EUR/tonelada. O direito aplicado será reduzido novamente no início de cada ano em sete 
anuidades (143 EUR, 136 EUR, 132 EUR, 127 EUR, 122 EUR, 117 EUR, 114 EUR), a 
contar de 1 de Janeiro de 2011.

Caso não seja alcançado um acordo na ronda de negociações de Doha, a UE procederá ao 
congelamento das reduções durante um período máximo de dois anos. Tal significa que, se 
não tiver sido alcançado um acordo depois de a UE ter reduzido os direitos aduaneiros para 
132 EUR/tonelada, não serão efectuadas novas reduções durante os dois anos seguintes, até ao 
final de 2015 no máximo. A partir de 2016, o mais tardar, a UE retomará a redução anual dos 
direitos aduaneiros, tal como acordado, até atingir os 114 EUR/tonelada em 1 de Janeiro de 
2019, o mais tardar.
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O acordo põe fim a um conflito que se prolongou durante décadas com uma cláusula segundo 
a qual os exportadores de banana da América Latina retirarão todos os processo contra a UE 
na OMC: "assim que a OMC proceder à certificação da nova lista pautal da UE, os países 
fornecedores de banana da América do Sul desistirão de todos os litígios pendentes com a UE 
e a OMC relativos às bananas, bem como de quaisquer queixas apresentadas contra a UE após 
a adesão dos novos Estados-Membros ou quando a UE, em 2006, introduziu alterações aos 
direitos aduaneiros aplicáveis às bananas", e não exigirão novas reduções dos direitos na 
ronda de negociações de Doha.

Os fornecedores de bananas ACP continuarão a beneficiar de acesso ao mercado da UE com 
isenção de direitos e sem limite de contingentes, com base em acordos separados de comércio 
e desenvolvimento, mas poderão perder uma parte do mercado para os produtores mais 
eficientes da América Latina à medida que os direitos aduaneiros da UE forem sendo 
reduzidos.

Produtos "tropicais" e produtos sujeitos à "erosão de preferências"

Paralelamente, a UE e os países ACP e da América Latina lograram um acordo sobre o 
tratamento a dar aos produtos "tropicais" e aos produtos sujeitos à "erosão de preferências" 
nas actuais negociações da Ronda de Desenvolvimento de Doha. Os "produtos tropicais" 
serão sujeitos a reduções mais acentuadas dos direitos aduaneiros, enquanto que as reduções 
dos direitos aplicáveis aos produtos sujeitos à "erosão de preferências" relevantes para os 
países ACP serão efectuadas durante um período relativamente mais longo.

Com este acordo, a UE compromete-se definitivamente a aplicar às importações de bananas 
os direitos aduaneiros acordados durante a ronda de negociações de Doha.

Programa de apoio aos produtores de bananas ACP

Desde 1994, a UE canalizou mais de 450 milhões de euros para os países ACP exportadores 
de banana a fim de os ajudar a adaptar-se às mudanças, a produzir bananas de forma mais 
competitiva ou a diversificar as suas economias explorando outras áreas.

Para além da ajuda regular da UE, os principais países ACP exportadores de banana 
beneficiarão de uma ajuda de 190 milhões de euros proveniente do orçamento da UE, que tem 
como objectivo ajudá-los a adaptar-se ao novo regime pautal. Em conjunto com a autoridade 
orçamental, a Comissão irá analisar a hipótese de aumentar este montante em 10 milhões de 
euros se as dotações correspondentes forem disponibilizadas nos processos orçamentais 
anuais. A ajuda será orientada para a melhoria da competitividade, a diversidade económica e 
a atenuação das consequências sociais do ajustamento. 

O programa de medidas de acompanhamento para o sector das bananas beneficiará dez países 
ACP exportadores de bananas (Belize, Camarões, Costa do Marfim, Domínica, República 
Dominicana, Gana, Jamaica, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, e Suriname), incluindo 
dois exportadores não tradicionais (Gana e República Dominicana). 

Para além da importância tradicionalmente dada à competitividade e à diversificação, o 
programa procurará também dar resposta aos problemas de ajustamento ao nível do emprego, 
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da educação, da saúde e do ambiente. 

A aplicação do programa deverá ter início em 2011 e decorrer até ao final de 2013. As 
medidas apoiadas no âmbito do programa terão como objectivo: o apoio aos investimentos 
para aumentar a competitividade, o apoio às políticas de diversificação económica e o apoio 
aos ajustamentos sociais, económicos e ambientais. 

As medidas a apoiar serão definidas conjuntamente pelo governo beneficiário e pela 
Comissão. As dotações por país basear-se-ão em três critérios: 

- o volume da comercialização de bananas com a UE; 

- a importância que a exportação de bananas para a UE tem para a economia do país; 

- o nível de desenvolvimento do país (nomeadamente, o seu Índice de Desenvolvimento 
Humano).

A dotação cifra-se numa média de 5 milhões de euros por país beneficiário e por ano. 

Preocupações dos países ACP

Os exportadores de banana ACP tradicionais têm manifestado alguma preocupação quanto à 
grave ruptura social, económica e política que poderá resultar dos acordos sobre as bananas.

Os países ACP consideram que, a fim de minimizar os potenciais prejuízos para os 
exportadores ACP provocados pelo acordo sobre as bananas e outras concessões aduaneiras 
bilaterais de que beneficiam os exportadores de banana da América Latina, seria necessário 
um apoio financeiro muito mais generoso às medidas de ajustamento da produção e 
comercialização nos países ACP exportadores de banana.

Produtores europeus de bananas

Em previsão da redução de preços resultante dos acordos de comércio bilaterais, tinha já sido 
previsto um financiamento adequado no orçamento da UE para o sector das bananas através 
do programa de apoio interno da UE destinados às regiões ultraperiféricas da União Europeia 
(Programas de Opções Específicas para o Afastamento e a Insularidade (POSEI)).

De facto, em 2006, a UE aumentou o financiamento anual previsto para o sector das bananas 
para 279 milhões de EUR no âmbito deste programa.

Por conseguinte, é bem possível que os produtores da UE estejam imunes aos efeitos mais 
graves dos acordos de comércio, uma vez que o programa POSEI contribuirá para limitar as 
consequências das reduções dos direitos aduaneiros.

Acordos bilaterais

Os recentes acordos bilaterais celebrados com a Colômbia, o Peru e a América Central (Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá) proporcionam um tratamento 
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preferencial ainda mais favorável às exportações destes países (até 2020, os direitos 
aduaneiros deverão atingir os 75 EUR/tonelada, graças a uma série de reduções progressivas).

Tal levará a que a erosão da margem de preferência dos países ACP se torne ainda mais 
notável.

O Equador, o maior exportador mundial de bananas, que não é actualmente parte nos acordos 
bilaterais, está preocupado. De facto, os seus principais concorrentes na exportação de 
bananas, nomeadamente a Colômbia e a Costa Rica, têm acesso a direitos aduaneiros mais 
favoráveis, pelo que poderiam facilmente apoderar-se da sua quota no mercado da UE. 
Embora o país beneficie das reduções decorrentes do Acordo de Genebra, cada tonelada de 
bananas equatoriais exportada para a Europa terá uma desvantagem de 39 EUR nos direitos 
aduaneiros em comparação com os seus concorrentes regionais mais importantes. 

Para além disso, neste clima de incerteza, empresas multinacionais como a Chiquita e a Dole 
poderão abandonar o Equador enquanto fornecedor.

Conclusões

A relatora:

- Toma nota do Acordo sobre o Comércio de Bananas;

- Congratula-se com o fim de um dos litígios mais complexos do ponto de vista técnico, 
delicados do ponto de vista político e importantes do ponto de vista comercial, postos à 
consideração da OMC;

- Considera que o acordo alcançado constitui uma solução, embora não concilie 
inteiramente os interesses legítimos de todas as partes;

- Saúda o facto de os Acordos sobre o Comércio de Bananas constituírem o compromisso 
definitivo da UE em matéria de acesso das bananas ao mercado, o qual deverá ser incluído 
nos resultados finais da próxima ronda de negociações multilaterais sobre o acesso ao 
mercado dos produtos agrícolas, concluída com êxito na OMC (Ronda de Doha);

- Concorda em que, no seguimento da conclusão do Acordo de Genebra, se torna necessário 
abolir o direito aduaneiro NMF aplicado pela UE na importação de bananas, revogando, 
para esse efeito, o Regulamento (CE) n.º 1964/2005 do Conselho, de 
29 de Novembro de 2005, relativo aos direitos aduaneiros aplicáveis às bananas, que fixou 
o direito de 176 EUR/tonelada aplicado actualmente;

- Recomenda que a proposta da Comissão seja adoptada em primeira leitura. 


