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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за временно суспендиране на 
автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени 
продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови
(COM(2009)0370  – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0370),

– като взе предвид член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът 
се е консултирал с него (C7-0222/2009),

– като взе предвид членове 55 и 46, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

3. призовава за откриване на процедурата по съгласуване, предвидена в общата 
декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се отклони от 
текста, одобрен от Парламента;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В своя обяснителен меморандум Европейската комисия уведомява Съвета и 
Парламента, че регионалните органи на Мадейра и Азорските острови са поискали 
разрешение за временно суспендиране на митата от Общата митническа тарифа с цел 
укрепване на конкурентната позиция на местните икономически субекти и осигуряване 
на по-стабилна заетост в тези най-отдалечени региони на Съюза.

С цел да се гарантира, че внасяните стоки, независимо дали става дума за суровини, 
части или крайни продукти, не нарушават условията на конкуренция, ще се 
осъществява контрол, така че те да се използват от местни дружества на островите най-
малко две години, преди да могат да бъдат свободно продавани на дружества, 
разположени в други части на Съюза.

Не е възможно да се оцени въздействието на тези мерки, тъй като те са неделима част 
от поредица от мерки, съобразени със специфичните проблеми на тези острови. 
Мерките ще се отразят обаче на собствените ресурси/приходи на Съюза, като 
Европейската комисия оценява въздействието им на –0,12 годишно за периода 2010–
2019 г.

Определено резултатът от предложеното суспендиране ще касае само съответните 
региони и ще подпомогне местните МСП и земеделски стопани да инвестират и 
създават работни места в този от най-отдалечените региони на Съюза. В условията на 
настоящия икономически спад необходимостта от предприемането на специфични 
мерки за стимулиране на икономическата активност и стабилизиране на заетостта в 
средносрочен план може да се разглежда като съответстваща на Европейския план за 
икономическо възстановяване и на мерките, необходими за преодоляване на особените 
проблеми на най-отдалечените региони на Съюза.

Предвид горното докладчикът предлага предложението на Комисията да бъде прието 
без изменения.


