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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 5 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Program powinien towarzyszyć 

procesowi dostosowania w krajach AKP, 

które w ostatnich latach eksportowały do 

UE znaczne ilości bananów i które będą 

odczuwały skutki liberalizacji w ramach 

WTO
9
. Program opiera się o specjalne 

ramy pomocy dla krajów AKP będących 

tradycyjnymi dostawcami bananów. 

Program jest zgodny ze zobowiązaniami 

międzynarodowymi UE w ramach WTO 

i jest przeznaczony bezpośrednio na cele 

restrukturyzacji, a zatem ma określoną 

długość trwania, która wynosi 

maksymalnie cztery lata (2010-2013), 

(5) Program powinien towarzyszyć 

procesowi dostosowania w krajach AKP, 

które w ostatnich latach eksportowały do 

UE znaczne ilości bananów i które będą 

odczuwały skutki liberalizacji w ramach 

WTO
9
 oraz w wyniku umów 

dwustronnych lub regionalnych 

zawartych lub będących w trakcie 

zawierania między Unią Europejską 

i niektórymi krajami Ameryki Łacińskiej. 

Program opiera się o specjalne ramy 

pomocy dla krajów AKP będących 

tradycyjnymi dostawcami bananów. 

Program jest zgodny ze zobowiązaniami 

międzynarodowymi UE w ramach WTO 

i jest przeznaczony na cele restrukturyzacji 

oraz poprawy konkurencyjności, a zatem 

ma określoną długość trwania, która 

wynosi cztery lata (2010-2013). 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Komisja Europejska zawarła ostatnio (Kolumbia/Peru) lub jest w trakcie zawierania 

(Ameryka Centralna) dwustronnych umów handlowych, które idą nawet dalej w kierunku 

znoszenia taryf celnych na banany, wynegocjowanych z WTO w grudniu 2009 r.  Te koncesje 

celne będą miały zatem trwały wpływ na kraje AKP, które jeszcze eksportują banany 

i konkurują z krajami objętymi klauzulą najwyŜszego uprzywilejowania będącymi 
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zdecydowanymi liderami na tym rynku. W związku z tym Unia Europejska powinna za 

pośrednictwem tego instrumentu finansowego wspierać w pierwszym rzędzie konkurencyjność 

państw AKP jeszcze eksportujących banany, i jednocześnie umoŜliwiać państwom pragnącym 

uniezaleŜnić się od tego produktu restrukturyzację i dywersyfikację części ich gospodarki. 

Ponadto zgodnie z deklaracją pisemną Komisji wobec kameruńskiego ministra ds. handlu 

(koordynator krajów AKP ds. bananów),  zaleŜnie od sytuacji, w jakiej będzie znajdował się 

sektor bananów państw AKP w 2013 r., będzie naleŜało rozwaŜyć utrzymanie tego rodzaju 

instrumentu, aby móc zaradzać skutkom ubocznym dalszego zmniejszania taryf celnych.  

 

 


