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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-0000/2010
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Francesca Balzani
namens de Commissie internationale handel

Betreft: Sluiting van de Overeenkomst van Genève inzake de handel in bananen tussen de 
Europese Unie en Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru en Venezuela en de Overeenkomst 
inzake de handel in bananen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten

Kan de Commissie verzekeren dat zij, indien de economische omstandigheden die van 
invloed zijn op het levensonderhoud van de EU-bananenproducenten verslechteren, een 
specifiek verslag aan het Parlement zal voorleggen, zo nodig vergezeld van passende 
voorstellen?

Hoe zal de Commissie ervoor zorgen dat er specifieke initiatieven worden genomen om de 
commerciële positie van de bananentelers in de verschillende aanvoerketens te versterken?

Is de Commissie het ermee eens dat de middelen van de begeleidende maatregelen voor de 
bananensector (BAM) onder de landen moeten worden verdeeld naar gelang van de 
verwachte verliezen qua uitvoer en productie van bananen, alsook het ontwikkelingsniveau 
van het land, gewogen indicatoren en de bananenhandel met de EU?

Kan de Commissie verzekeren dat zij zo spoedig mogelijk een effectbeoordeling zal 
voorleggen van de gevolgen van de overeenkomsten voor de bananenproducerende 
ontwikkelingslanden en de ultraperifere gebieden van de EU tot 2020?

Hoe zal de Commissie ervoor zorgen dat de BAM-steun toereikend zal zijn om de ACS-
bananenproducenten te helpen zich aan de gevolgen van de wijzigingen in de invoerregeling 
van de EU aan te passen?

Kan de Commissie verzekeren dat er achttien maanden voor de afloop van het programma een 
beoordeling van de BAM zal worden verricht?

Hoe is de Commissie van plan ervoor te zorgen dat er een overeenkomst met Ecuador wordt 
gesloten zodat dit land dezelfde tarieven kan genieten als zijn voornaamste concurrenten?
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