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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Programul ar trebui să însoŃească 
procesul de adaptare în Ńările ACP care în 

ultimii ani au exportat volume importante 
de banane în CE şi care vor fi afectate de 

liberalizare în cadrul OMC
9
. Programul are 

la bază Cadrul special de asistență pentru 
furnizorii tradiționali de banane din ACP, 

respectă obligațiile internaționale ale UE în 
cadrul OMC, promovează în mod clar 
restructurarea și așadar are un caracter 
temporar, cu o durată de maxim patru ani 
(2010-2013), 

(5) Programul ar trebui să însoŃească 
procesul de adaptare în Ńările ACP care în 

ultimii ani au exportat volume importante 
de banane în CE şi care vor fi afectate de 

liberalizare în cadrul OMC
9
 sau în urma 

acordurilor bilaterale sau regionale 
încheiate sau pe cale de a fi încheiate 
între Uniunea Europeană şi anumite Ńări 
din America Latină şi Centrală. 
Programul are la bază Cadrul special de 
asistență pentru furnizorii tradiționali de 
banane din ACP, respectă obligațiile 

internaționale ale UE în cadrul OMC, 
promovează restructurarea și 
îmbunătăŃirea competitivităŃii şi, așadar, 
are un caracter temporar, cu o durată de 
patru ani (2010-2013). 

Or. fr 

Justificare 

Comisia Europeană a încheiat recent (Columbia/Peru) sau este pe cale de a încheia (America 
Centrală) acorduri comerciale bilaterale, care consacră şi mai puternic obiectivul desfiinŃării 
tarifelor vamale pentru banane, desfiinŃare negociată în cadrul OMC în decembrie 2009. 
Aceste concesii vamale vor avea, aşadar, un impact de durată asupra Ńărilor din ACP care 
exportă încă banane şi se află în concurenŃă cu Ńările care beneficiază de clauza națiunii 
celei mai favorizate, acestea din urmă fiind lideri incontestabili pe această piaŃă. Prin 
urmare, Uniunea Europeană trebuie să sprijine în mod prioritar, prin intermediul acestui 
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instrument financiar, competitivitatea Ńărilor ACP care sunt încă Ńări exportatoare de 
banane, permiŃând totodată Ńărilor care doresc să nu mai depindă de acest produs să îşi 
restructureze şi să îşi diversifice o parte din economie. În final, având în vedere angajamentul 
asumat în scris de Comisia Europeană faŃă de ministrul comerŃului din Camerun 
(coordonator al Ńărilor ACP în domeniul bananelor), în funcŃie de situaŃia filierelor 
comerŃului cu banane din ACP în perspectiva anului 2013, ar fi oportună posibilitatea 
menŃinerii acestui tip de instrument pentru a reacŃiona la efectele provocate de reducerea 
taxelor vamale. 

 
 


