
QO\836031RO.doc PE450.955v01-00

RO Unită în diversitate RO

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0000/2010
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Francesca Balzani
în numele Comisiei pentru comerț internațional

Subiect: Încheierea Acordului de la Geneva privind comerțul cu banane dintre Uniunea 
Europeană și Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Mexic, Nicaragua, Panama, Peru și Venezuela, precum și a Acordului privind 
comerțul cu banane dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii

În cazul în care condițiile economice se deteriorează, afectând sursele de existență ale 
producătorilor de banane din UE, poate Consiliul să garanteze că va prezenta Parlamentului 
un raport specific, însoțit, dacă este cazul, de propuneri corespunzătoare?

Cum va garanta Consiliul că sunt adoptate inițiative specifice în vederea consolidării poziției 
comerciale a producătorilor de banane din cadrul diverselor lanțuri de aprovizionare?

Este de acord Consiliul cu faptul că resursele din cadrul măsurilor de însoțire pentru sectorul 
bananelor ar trebui alocate pe țări în funcție de pierderile preconizate în ceea ce privește 
exporturile și producția de banane, precum și în funcție de nivelul de dezvoltare al țării, de 
indicatori ponderați și de comerțul cu banane cu UE?

Poate Consiliul să garanteze că va efectua, cât mai curând posibil, o evaluare de impact cu 
privire la efectele preconizate ale acordurilor până în 2020 asupra țărilor în curs de dezvoltare 
producătoare de banane și asupra regiunilor ultraperiferice ale UE?

Cum va garanta Consiliul faptul că bugetul alocat măsurilor de însoțire este suficient pentru a 
ajuta țările ACP producătoare de banane să se adapteze la efectele modificării regimului de 
import al UE?

Poate Consiliul garanta efectuarea unei evaluări a măsurilor de însoțire cu 18 luni înainte de 
expirarea programului respectiv?

Cum intenționează Consiliul să garanteze încheierea unui acord cu Ecuador care să permită 
acestei țări să beneficieze de aceleași tarife ca principalii săi concurenți?
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