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5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Ar programmu jāpavada pielāgošanās 
process ĀKK valstīs, kas pēdējos gados ir 
eksportējušas uz EK ievērojamus banānu 
daudzumus un kuras skars liberalizācija 
PTO ietvaros9. Programma balstās uz īpašo 
palīdzības struktūru (SFA) tradicionālajām 
ĀKK banānu piegādātājvalstīm. Tā atbilst 
ES starptautiskajiem pienākumiem PTO 
ietvaros, un tai ir skaidrs 
pārstrukturēšanas un pagaidu raksturs ar 
darbības ilgumu, kas nepārsniedz četrus 
gadus (2010.–2013. gads), 

(5) Ar programmu vajadzētu pavadīt 
pielāgošanās procesu ĀKK valstīs, kas 
pēdējos gados ir eksportējušas uz EK 
ievērojamus banānu daudzumus un kuras 
skars liberalizācija PTO ietvaros9 vai 
divpusējie vai reăionālie nolīgumi, kas ir 
noslēgti vai tiek slēgti starp Eiropas 
Savienību un noteiktām LatīĦamerikas un 
Centrālamerikas valstīm. Programma 
balstās uz īpašo palīdzības struktūru (SFA) 
tradicionālajām ĀKK banānu 
piegādātājvalstīm. Tā atbilst ES 
starptautiskajiem pienākumiem PTO 
ietvaros, tās mērėis ir pārstrukturēšana un 
konkurētspējas uzlabošana, un tāpēc tai ir 
pagaidu raksturs, proti, tās darbības 
ilgums ir četri gadi (2010.–2013. gads). 

Or. fr 

Pamatojums 

Komisija nesen noslēdza (Kolumbija/Peru) vai gatavojas noslēgt (Centrālamerika) divpusējās 
tirdzniecības nolīgumus, kuros vēl vairāk tiek nostiprināta 2009. gada decembrī PTO 
apspriestā banānu muitas tarifa atcelšana. Šīs muitas koncesijas ilgstoši ietekmēs ĀKK 
valstis, kuras vēl joprojām eksportē banānus un konkurē ar vislielākās labvēlības valstīm, kas 
ir stabilas līderes šajā tirgū. Tāpēc Eiropas Savienībai ar šo finanšu instrumentu ir pirmām 
kārtām jāatbalsta vēl joprojām banānus eksportējošo ĀKK valstu konkurētspēja, vienlaikus 
dodot iespēju tām valstīm, kas vēlas pārtraukt atkarību no šī produkta, pārstrukturēt savu 
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ekonomiku un palielināt tās daudzveidību. Visbeidzot, Komisija ir devusi rakstisku 
apliecinājumu Kamerūnas tirdzniecības ministram (ĀKK koordinators banānu jomā) atkarībā 
no stāvokĜa banānu jomā ĀKK valstīs 2013. gadā izskatīt iespēju saglabāt šāda veida 
instrumentu, lai novērstu muitas nodokĜa samazināšanas izraisītās negatīvās sekas. 

 

 
 


