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Komission teksti Tarkistus 

(5) Ohjelman olisi täydennettävä 

sopeutumisprosessia AKT-maissa, jotka 

ovat vieneet merkittäviä määriä banaaneja 

Euroopan yhteisöön viime vuosina ja joihin 

vapauttaminen WTO:ssa vaikuttaa
9
. 

Ohjelma perustuu perinteisille AKT-

banaanien toimittajavaltioille tarkoitettuun 

erityiseen tukikehykseen. Se on EU:n 

WTO:n puitteissa antamien kansainvälisten 

velvoitteiden mukainen, ja sillä on selvästi 

rakenneuudistukseen liittyvä ja siten 

tilapäinen luonne ohjelman 

enimmäiskeston ollessa neljä vuotta 

(2010–2013), 

(5) Ohjelman olisi täydennettävä 

sopeutumisprosessia AKT-maissa, jotka 

ovat vieneet merkittäviä määriä banaaneja 

Euroopan yhteisöön viime vuosina ja joihin 

vaikuttavat vapauttaminen WTO:ssa
9
 ja 

kahdenväliset tai alueelliset sopimukset, 

joita Euroopan unioni on tehnyt tai on 

tekemässä tiettyjen Latinalaisen ja Keski-

Amerikan maiden kanssa. Ohjelma 

perustuu perinteisille AKT-banaanien 

toimittajavaltioille tarkoitettuun erityiseen 

tukikehykseen. Se on EU:n WTO:n 

puitteissa antamien kansainvälisten 

velvoitteiden mukainen, ja sillä on 

rakenneuudistukseen ja kilpailukyvyn 

parantamiseen liittyvä ja siten tilapäinen 

luonne ohjelman keston ollessa neljä 

vuotta (2010–2013). 

Or. fr 

Perustelu 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 

(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage 

le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 

concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de 

bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, 

l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité 
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la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 

désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie 

de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du 

Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières 

bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument 

afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane.  

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 

merkkimäärän.) 

 

 


