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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2017)0014 

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne 

kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism ***I 

Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 

määrust (EL) nr 19/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle 

liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu 

kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism, ja muudetakse 

määrust (EL) nr 20/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle 

liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise 

lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism 

(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2015)0220), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 

lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-

0131/2015), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 20. detsembri 2016. aasta kirjas võetud 

kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0277/2016), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni ühisdeklaratsiooni; 

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon 

kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 



 

 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2015)0112 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 2. veebruaril 

2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) 2017/..., millega muudetakse määrust (EL) nr 19/2013, millega rakendatakse ühelt 

poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise 

kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism, ja 

määrust (EL) nr 20/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle 

liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise 

lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/540) lõplikule kujule). 

  



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

ÜHISDEKLARATSIOON 

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon jagavad seisukohta, et oluline on teha tihedat 

koostööd järelevalve teostamisel järgmiste õigusaktide rakendamise üle: ühelt poolt 

Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vaheline 

kaubandusleping1, mida on muudetud ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide 

ning teiselt poolt Columbia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse 

lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolliga2, Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 19/2013, millega rakendatakse ühelt 

poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise 

kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism3, 

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 20/2013, 

millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 

Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja 

banaane käsitlev stabiilsusmehhanism4. Sel eesmärgil on nad kokku leppinud järgmises. 

 Komisjon annab Euroopa Parlamendi vastutava komisjoni taotlusel sellele aru 

spetsiifilistest mureküsimustest, mis on seotud Colombia, Ecuadori või Peruu poolt 

oma kohustuste täitmisega kaubanduse ja säästva arengu vallas.

 Kui Euroopa Parlament võtab vastu soovituse algatada kaitsemeetme alane 

uurimine, analüüsib komisjon hoolikalt, kas määruse (EL) nr 19/2013 või 

määruse (EL) nr 20/2013 kohased tingimused ex officio algatamiseks on täidetud. 

Kui komisjon leiab, et tingimused ei ole täidetud, esitab ta Euroopa Parlamendi 

                                                 
1  ELT L 354, 21.12.2012, lk 3. 
2  ELT L 356, 24.12.2016, lk 3. 
3  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus 

(EL) nr 19/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu 
kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism (ELT L 17, 
19.1.2013, lk 1). 

4  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus 
(EL) nr 20/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni 
loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev 
stabiilsusmehhanism (ELT L 17, 19.1.2013, lk 13). 



 

 

vastutavale komisjonile aruande ning selgitab kõiki tegureid, mis on sellise 

uurimise algatamise seisukohast asjakohased.

 Komisjon hindab 1. jaanuariks 2019 liidu banaanitootjate olukorda. Kui 

täheldatakse liidu banaanituru või liidu banaanitootjate olukorra tõsist 

halvenemist, võib lepinguosaliste nõusolekul kaaluda mehhanismi kohaldamisaja 

pikendamist.

Ka pärast stabiilsusmehhanismi kehtivusaja lõppemist hindab komisjon korrapäraselt liidu 

banaanituru ja liidu banaanitootjate olukorda. Kui arvestades banaanisektori olulisust 

äärepoolseimate piirkondade jaoks täheldatakse liidu banaanituru või liidu banaanitootjate 

olukorra tõsist halvenemist, hindab komisjon koos liikmesriikide ja huvirühmadega 

olukorda ja otsustab, kas tuleks kaaluda asjakohaste meetmete võtmist. Samuti võiks 

komisjon korraldada korrapäraseid järelevalvekoosolekuid, millel osalevad liikmesriigid ja 

huvirühmad. 

Komisjon on välja töötanud statistilised vahendid, mis võimaldavad jälgida ja hinnata 

banaaniimpordi suundumusi ja liidu banaanituru olukorda. Komisjon pöörab erilist 

tähelepanu impordijärelevalve andmete esitusviisi läbivaatamisele, et korrapäraste 

ajavahemike tagant ajakohastatud teave kasutajasõbralikumal viisil kättesaadavaks teha. 

 


