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ANTAGNA TEXTER 
 

P8_TA(2017)0014 

Bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i 

handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 februari 2017 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 19/2013 

om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för 

bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena 

sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och om ändring av förordning (EU) 

nr 20/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och 

stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan 

Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra 

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

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2015)0220), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0131/2015), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 december 

2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0277/2016), 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet godkänner den gemensamma förklaring från Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen som bifogas denna resolution. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 



 

 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2015)0112 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 februari 2017 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om 

ändring av förordning (EU) nr 19/2013 om tillämpning av den bilaterala 

skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan 

Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å 

andra sidan, och om ändring av förordning (EU) nr 20/2013 om tillämpning av den 

bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om 

upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena 

sidan, och Centralamerika, å andra sidan 

 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/540.) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

GEMENSAMT UTTALANDE 

av Europaparlamentet, rådet och kommissionen 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är överens om vikten av ett nära samarbete 

för att övervaka genomförandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess 

medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan1 såsom ändrat genom 

anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess 

medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av 

Ecuadors anslutning till avtalet2, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 19/2013 av den 15 januari 2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och 

stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och 

dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan3 och 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 20/2013 av den 15 januari 2013 om 

tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i 

avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess 

medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan4. De har i detta syfte 

kommit överens om följande: 

 Kommissionen ska på begäran från Europaparlamentets ansvariga utskott 

rapportera till utskottet om alla specifika frågor som rör Colombias, Ecuadors eller 

Perus uppfyllande av sina åtaganden om handel och hållbar utveckling. 

 Om Europaparlamentet utfärdar en rekommendation om inledande av en 

skyddsundersökning kommer kommissionen noggrant att undersöka om villkoren 

enligt förordning (EU) nr 19/2013 eller förordning (EU) nr 20/2013 för att på eget 

initiativ inleda en undersökning är uppfyllda. Om kommissionen anser att 

                                                 
1 EUT L 354, 21.12.2012, s. 3. 
2 EUT L 356, 24.12.2016, s. 3. 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 av den 15 januari 2013 om 

tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för 
bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena 
sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan (EUT L 17, 19.1.2013, s. 1). 

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 20/2013 av den 15 januari 2013 om 
tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för 
bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och 
dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (EUT L 17, 
19.1.2013, s. 13). 



 

 

villkoren inte är uppfyllda kommer den att lägga fram en rapport för 

Europaparlamentets ansvariga utskott med en förklaring av de omständigheter 

som är relevanta för inledandet av en sådan undersökning. 

 Kommissionen kommer före den 1 januari 2019 att göra en bedömning av 

situationen för unionens bananproducenter. Om en allvarlig försämring av 

situationen på unionens marknad för bananer eller för unionens 

bananproducenter skulle konstateras, kan en förlängning av mekanismens 

tillämpningsperiod övervägas i samförstånd med avtalsparterna. 

Kommissionen kommer att fortsätta att göra en regelbunden analys av situationen på 

marknaden och situationen för unionens bananproducenter efter det att 

stabiliseringsmekanismens tillämpningsperiod löpt ut. Om en allvarlig försämring av 

situationen på marknaden eller situationen för unionens bananproducenter skulle 

konstateras, kommer kommissionen, med hänsyn till banansektorns betydelse för de 

yttersta randområdena, att tillsammans med medlemsstaterna och berörda parter 

undersöka situationen och besluta huruvida lämpliga åtgärder bör övervägas. 

Kommissionen skulle även kunna sammankalla till särskilda uppföljningsmöten med 

medlemsstaterna och berörda parter. 

Kommissionen har utvecklat statistiska verktyg för att underlätta övervakningen och 

bedömningen av hur bananimporten och situationen på unionens bananmarknad 

utvecklas. Kommissionen kommer att fästa särskild vikt vid att se över formatet för 

importövervakningsuppgifterna för att säkerställa att regelbundet uppdaterad information 

finns tillgänglig i användarvänlig form. 


