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BG Единство в многообразието BG

Въпрос с искане за устен отговор O-0000/2010
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Francesca Balzani
от името на комисията по международна търговия

Относно: Сключването на Женевско споразумение за търговията с банани между 
Европейския съюз, от една страна, и Бразилия, Колумбия, Коста Рика,
Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и 
Венецуела — от друга, и на Споразумение за търговията с банани между 
Европейския съюз и Съединените американски щати

Може ли Комисията да гарантира, че в случай на влошаване на икономическите 
условия, засягащи прехраната на производителите на банани в ЕС, Комисията ще 
представи специален доклад пред Европейския парламент, придружен, ако е 
необходимо, от подходящи предложения?

Как Комисията ще гарантира, че са предприети конкретни инициативи за засилване на 
търговската позиция на производителите на банани в рамките на различните вериги за 
доставка?

Съгласна ли е Комисията, че ресурсите от придружаващите мерки в сектора на 
бананите (BAM) следва да се разпределят между страните в съответствие с очакваните 
загуби по отношение на износа и производството на банани, като се отчете равнището 
на развитие на страната, претеглените показатели и търговията с банани с ЕС?

Може ли Комисията да гарантира, че ще представи в най-кратки срокове оценка на 
въздействието относно последиците от споразуменията за развиващите се страни 
производителки на банани и за най-отдалечените европейски райони до 2020 г.?

Как Комисията ще гарантира, че пакетът от придружаващи мерки в сектора на бананите 
е достатъчен, за да помогне на производителите на банани от държавите от АКТБ да се 
приспособят и да се адаптират към последиците от променения режим на внос на ЕС?

Може ли Комисията да гарантира, че оценката на BAM ще се извърши 18 месеца преди 
изтичането на срока на програмата?

По какъв начин Комисията възнамерява да гарантира, че с Еквадор е сключено 
споразумение, позволяващо на страната да се ползва от същите тарифи като основните 
й конкуренти?
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