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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 
nr. 940/2014/UE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o 
reducere a taxelor de andocare
(COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0825),

 având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0034/2019),

 având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0112/2019),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 
îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În 2014, Consiliul a adoptat, în temeiul articolul 349 din TFUE, o decizie privind extinderea 
regimului special de scutire sau de reducere a taxei de andocare aplicabilă unui număr de 
produse fabricate în regiunile ultraperiferice franceze și de stabilire a unui nou cadru juridic 
pentru taxele de andocare începând de la 1 ianuarie 2015 până la 31 decembrie 2020.

Scopul acestor mecanisme fiscale este de a compensa handicapurile care afectează aceste 
teritorii (depărtare, dependența de materii prime și resurse energetice, dimensiunea redusă a 
pieței și nivelul scăzut al activităților de export), de a sprijini dezvoltarea lor socială și 
economică și de a ajuta întreprinderile locale să redevină competitive, compensând parțial 
costurile de producție suplimentare determinate de producția locală în regiunile ultraperiferice 
franceze.

La 13 decembrie 2018, în conformitate cu articolul 3 din Decizia Consiliului (Decizia 
940/2014/UE a Consiliului din 17 decembrie 2014 privind taxa de andocare în regiunile 
ultraperiferice franceze), Comisia a prezentat Consiliului un raport de analiză a impactului 
economic și social al regimului taxelor de andocare, precum și o propunere de modificare a 
dispozițiilor deciziei. Scopul prezentei propuneri este de a adapta lista de produse eligibile 
pentru o diferență de impozitare la schimbările intervenite la nivel economic local de la 
adoptarea Deciziei.

Aceste modificări sunt propuse de Comisie pe baza cererii prezentate de autoritățile franceze 
la 15 martie 2018, justificând necesitatea adaptării Decizia 940/2014/UE.

Având în vedere că această măsură este justificată și are ca scop stimularea în continuare a 
activității economice și a competitivității în regiunile ultraperiferice, evitându-se totodată 
subminarea coerenței pieței interne și a regimului juridic al UE, președinta comisiei sprijină 
adoptarea acestei propuneri fără modificări, în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul 
de procedură.
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