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Pergunta com pedido de resposta oral O-0000/2010
à Comissão
Artigo 115.º do Regimento
Francesca Balzani
em nome da Comissão do Comércio Internacional

Assunto: Celebração de um Acordo de Genebra sobre o Comércio de Bananas entre a 
União Europeia e o Brasil, a Colômbia, a Costa Rica, o Equador, a Guatemala, as 
Honduras, o México, a Nicarágua, o Panamá, o Peru e a Venezuela e de um 
Acordo sobre o Comércio de Bananas entre a União Europeia e os Estados Unidos 
da América

Poderá a Comissão assegurar que, em caso de um agravamento da situação económica que 
afecte os meios de subsistência dos produtores de bananas da UE, apresentará um relatório 
específico ao Parlamento, acompanhado, se assim se justificar, de propostas adequadas?

Como tenciona a Comissão garantir que se desenvolvam iniciativas específicas para reforçar o 
posicionamento comercial dos produtores de bananas nas diferentes cadeias de 
abastecimento?

Concorda a Comissão que os recursos previstos pelas medidas de acompanhamento no sector 
das bananas (MAB) devem ser atribuídos em todos os países consoante as perdas esperadas
em termos de exportações e produção de bananas assim como em função do nível de 
desenvolvimento de cada país, de indicadores ponderados e do comércio de bananas com a 
UE?

Poderá a Comissão garantir que apresentará tão rapidamente quanto possível uma avaliação 
de impacto sobre os efeitos dos acordos nos países em desenvolvimento produtores de 
bananas e nas regiões ultraperiféricas europeias até 2020?

De que forma tenciona a Comissão assegurar que o pacote de medidas de acompanhamento 
no sector das bananas é suficiente para ajudar os produtores de bananas dos países ACP a 
ajustarem-se e a adaptarem-se aos efeitos gerados pelas alterações ao regime de importações 
da UE?

Poderá a Comissão assegurar que se procederá a uma avaliação das medidas de 
acompanhamento no sector das bananas 18 meses antes do termo de vigência do programa?

Como tenciona a Comissão garantir a celebração de um acordo com o Equador de modo a 
permitir que este país obtenha os mesmos direitos aduaneiros que os seus principais 
concorrentes?
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