
 

AM\834920SV.doc  PE450.376v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

13.10.2010 A7-0285/25 

Ändringsförslag  25 
Charles Goerens 
för ALDE-gruppen 

Maurice Ponga 
Patrice Tirolien 
 

Betänkande A7-0285/2010 
Charles Goerens 
Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete 

KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Avsikten är att programmet ska 

komplettera anpassningsprocessen i de 

AVS-länder som har exporterat betydande 

mängder av bananer till gemenskapen 

under senare år och som kommer att 

påverkas av liberaliseringen inom ramen 

för WTO. Programmet bygger på den 

särskilda ramen för bistånd för traditionella 

AVS-bananleverantörer. Det är förenligt 

med EU:s internationella åtaganden inom 

ramen för WTO samt har ett klart samband 

med omstrukturering och är därför av 

tillfällig karaktär, med en längd av högst 

fyra år (2010–2013), 

(5) Avsikten är att programmet ska 

komplettera anpassningsprocessen i de 

AVS-länder som har exporterat betydande 

mängder av bananer till gemenskapen 

under senare år och som kommer att 

påverkas av liberaliseringen inom ramen 

för WTO eller som en följd av de 

bilaterala och regionala avtal som ingåtts 

eller håller på att ingås mellan 

Europeiska unionen och vissa länder i 

Latinamerika och Centralamerika. 

Programmet bygger på den särskilda ramen 

för bistånd för traditionella 

AVS-bananleverantörer. Det är förenligt 

med EU:s internationella åtaganden inom 

ramen för WTO samt har ett samband med 

omstrukturering och förbättring av 

konkurrenskraften och är därför av 

tillfällig karaktär, med en längd av fyra år 

(2010–2013).  

Or. fr 

Motivering 

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 auront donc un impact durable dans les pays ACP encore 
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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 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 vis-à vis du 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. 

 

 


