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HYVÄKSYTYT TEKSTIT 
 

P8_TA(2017)0014 

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälinen 

suojalauseke ja banaaneja koskeva vakautusmekanismi ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. helmikuuta 2017 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja sen 

jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen 

suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta 

annetun asetuksen (EU) N:o 19/2013 ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 

Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen 

suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta 

annetun asetuksen (EU) N:o 20/2013 muuttamisesta (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 

2015/0112(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2015)0220), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0131/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 20. joulukuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0277/2016), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission yhteisen lausuman; 

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 



4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

  



P8_TC1-COD(2015)0112 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. helmikuuta 

2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi 

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen 

kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan 

vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 19/2013 ja 

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta 

tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan 

vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 20/2013 

muuttamisesta 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 

lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2017/540.) 

  



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 

YHTEINEN LAUSUMA 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää tehdä 

tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun 

välisen kauppasopimuksen1, sellaisena kuin se on muutettuna liittymispöytäkirjalla 

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen 

kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi2, Euroopan unionin ja 

sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen 

suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta 

15 päivänä tammikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 19/20133 ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan 

välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja 

koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta 15 päivänä tammikuuta 2013 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 20/20134 täytäntöönpanon 

valvonnassa. Tässä tarkoituksessa ne sopivat seuraavaa: 

– Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä komissio 

ilmoittaa sille kaikista erityisistä huolenaiheista, jotka liittyvät siihen, miten 

Ecuador, Kolumbia tai Peru täyttävät kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat 

sitoumuksensa. 

– Jos Euroopan parlamentti hyväksyy suosituksen suojatoimenpiteitä koskevan 

tutkimuksen aloittamisesta, komissio tutkii tarkasti, täyttyvätkö asetuksen 

(EU) N:o 19/2013 tai asetuksen (EU) N:o 20/2013 mukaiset edellytykset aloittaa 

tutkimus viran puolesta. Jos komissio katsoo, että edellytykset eivät täyty, se antaa 

                                                 
1 EUVL L 354, 21.12.2012, s. 3. 
2 EUVL L 356, 24.12.2016, s. 3. 
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 19/2013, annettu 15 päivänä 

tammikuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun 
välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan 
vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (EUVL L 17, 19.1.2013, s. 1). 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 20/2013, annettu 15 päivänä 
tammikuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan 
välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja 
banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (EUVL L 17, 19.1.2013, 
s. 13). 



Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle kertomuksen, johon 

sisältyy selvitys kaikista tällaisen tutkimuksen aloittamisen kannalta 

merkityksellisistä seikoista. 

– Komissio arvioi unionin banaanintuottajien tilannetta 1 päivään tammikuuta 2019 

mennessä. Jos markkinatilanteen tai unionin banaanintuottajien tilanteen 

todetaan heikentyneen vakavasti, voidaan harkita mekanismin voimassaoloajan 

pidentämistä sopimuksen osapuolten suostumuksella. 

Komissio laatii markkinatilanteesta ja unionin banaanintuottajien tilanteesta analyyseja 

säännöllisesti myös vakautusmekanismin voimassaolon päätyttyä. Jos markkinatilanteen 

tai unionin banaanintuottajien tilanteen todetaan heikentyneen vakavasti, komissio tutkii 

tilanteen yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa ja päättää, olisiko harkittava 

asianmukaisia toimenpiteitä, ottaen huomioon banaanialan suuren merkityksen 

syrjäisimmille alueille. Komissio voisi myös kutsua säännöllisesti koolle 

seurantakokouksia, joihin osallistuvat jäsenvaltiot ja sidosryhmät. 

Komissio on ottanut käyttöön tilastollisia välineitä, joiden avulla voidaan seurata ja 

arvioida banaanien tuonnin ja unionin banaanimarkkinoiden kehitystä. Komissio 

kiinnittää erityistä huomiota tuonnin valvontatietojen muodon tarkistamiseen, jotta 

saatavilla olisi säännöllisesti ajantasaistettuja tietoja käyttäjäystävällisemmässä muodossa. 


