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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το πρόγραµµα πρέπει να συνοδεύει τη 

διαδικασία προσαρµογής στις χώρες ΑΚΕ 

που εξήγαγαν σηµαντικές ποσότητες 

µπανάνας στην ΕΕ τα τελευταία έτη και τα 

οποία θα επηρεασθούν από την 

ελευθέρωση στο πλαίσιο του ΠΟΕ
9
. Το 

πρόγραµµα βασίζεται στο ειδικό πλαίσιο 

συνδροµής για τους παραδοσιακούς 

προµηθευτές µπανάνας ΑΚΕ. 

Συµµορφώνεται µε τις διεθνείς 

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ και έχει σαφή 

χαρακτήρα αναδιάρθρωσης, µε 

αποτέλεσµα να είναι προσωρινής φύσεως, 

µε µέγιστη διάρκεια τεσσάρων ετών 

(2010-2013), 

(5) Το πρόγραµµα πρέπει να συνοδεύει τη 

διαδικασία προσαρµογής στις χώρες ΑΚΕ 

που εξήγαγαν σηµαντικές ποσότητες 

µπανάνας στην ΕΕ τα τελευταία έτη και τα 

οποία θα επηρεασθούν από την 

ελευθέρωση στο πλαίσιο του ΠΟΕ
9
 και 

κατόπιν των διµερών ή περιφερειακών 

συµφωνιών που έχουν συναφθεί ή 

πρόκειται να συναφθούν µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισµένων 

χωρών της Λατινικής και Κεντρικής 

Αµερικής. Το πρόγραµµα βασίζεται στο 

ειδικό πλαίσιο συνδροµής για τους 

παραδοσιακούς προµηθευτές µπανάνας 

ΑΚΕ. Συµµορφώνεται µε τις διεθνείς 

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ και έχει χαρακτήρα 

αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας και, κατά συνέπεια, 

είναι προσωρινής φύσεως, µε διάρκεια 

τεσσάρων ετών (2010-2013). 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα συνήψε (Κολοµβία/Περού) ή πρόκειται να συνάψει 

(Κεντρική Αµερική) διµερείς εµπορικές συµφωνίες που επιβεβαιώνουν ακόµη περισσότερο την 

κατάργηση του δασµολογικού καθεστώτος της µπανάνας η οποία είχε συµφωνηθεί στον ΠΟΕ το 
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∆εκέµβριο 2009. Οι δασµολογικές αυτές παραχωρήσεις θα επηρεάσουν εποµένως µόνιµα όσες 

χώρες ΑΚΕ εξάγουν ακόµη µπανάνες και ανταγωνίζονται τα Πλέον Ευνοούµενα Κράτη,  που 

είναι µακράν οι κυρίαρχοι αυτού του τοµέα της αγοράς.  Κατά συνέπεια, η ΕΕ οφείλει, µέσω 

του χρηµατοδοτικού αυτού µηχανισµού, να στηρίξει κατά προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα 

των χωρών ΑΚΕ που ακόµη εξάγουν µπανάνες, επιτρέποντας ταυτόχρονα σε όσες χώρες 

επιθυµούν να εξέλθουν από αυτή την κατάσταση εξάρτησης από το συγκεκριµένο προϊόν, να 

αναδιαρθρώσουν και να διαφοροποιήσουν ένα τµήµα της οικονοµίας τους. Τέλος, και όπως η 

Επιτροπή είχε αναλάβει γραπτώς έναντι του Υπουργού Εµπορίου του Καµερούν (ως συντονιστή 

των χωρών ΑΚΕ στο θέµα της µπανάνας), ανάλογα µε την κατάσταση των κλάδων µπανάνας  

ΑΚΕ εν όψει του έτους 2013, θα πρέπει να εξετάσουµε το ενδεχόµενο να διατηρήσουµε αυτό το 

είδος µηχανισµών ώστε να αντιµετωπίσουµε τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόµενη µείωση των 

τελωνειακών δασµών. 

 

 


