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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega peatatakse ajutiselt ühise 
tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete 
impordi suhtes Madeira ja Assooride autonoomsetesse piirkondadesse
(KOM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0370);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 299 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C7-0222/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub alustada 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis sätestatud lepitusmenetlust, kui 
nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.
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SELETUSKIRI

Euroopa Komisjon teatab seletuskirjas nõukogule ja parlamendile, et Madeira ja Assooride 
autonoomsed piirkonnad on taotlenud ühepoolsete tollimaksumäärade peatamist kohalike 
ettevõtjate konkurentsivõime suurendamiseks ja seeläbi stabiilsema tööhõive kindlustamiseks 
neis liidu äärepoolseimates piirkondades.

Et imporditud tooted, sealhulgas nii toormaterjalid, osad kui ka valmistooted, ei kahjustaks 
konkurentsi, tuleb nende üle kehtestada kontroll ja tagada, et saarte kohalikud ettevõtted 
kasutaksid neid vähemalt kaheaastase ajavahemiku jooksul, enne kui neid võib vabalt müüa 
ühenduse teistes osades asuvatele ettevõtetele.

Meetmete mõju ei ole võimalik hinnata, kuna need moodustavad osa mitmetest teistest 
meetmetest, mida on kohandatud nimetatud saartele eriomaste probleemide lahendamiseks. 
Meetmetel on siiski mõju ühenduse omavahenditele ja tuludele, mis on Euroopa Komisjoni 
hinnangul perioodi 2010–2019 vältel -0,12 aastas.

Kavandatav peatamine mõjutab ainult mainitud piirkondi ja aitab kohalikel väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel ning talunikel investeerida ja luua töökohti nendes liidu 
äärepoolseimates piirkondades. Erimeetmete võtmine majanduse ergutamiseks ja tööhõive 
kindlustamiseks keskmise tähtaja jooksul peaks ühtima praeguse majanduslanguse 
tingimustes Euroopa majanduse taastamiskavaga ja meetmetega, mille ülesandeks on tegeleda 
liidu äärepoolseimatele piirkondadele omaste probleemidega.

Eelmainitut arvestades teeb raportöör ettepaneku, et komisjoni ettepanek võetaks vastu 
muutmata kujul.


