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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního 
sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy
(KOM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2011)0259),

– s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0146/2011),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

1. schvaluje návrh Rady;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská komise ve své důvodové zprávě informovala Radu a Parlament, že Španělské 
království požádalo jménem orgánů autonomní oblasti Kanárských ostrovů o dočasné 
pozastavení společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na 
Kanárské ostrovy, aby v tomto nejvzdálenějším regionu Unie posílilo konkurenceschopnost 
místních hospodářských subjektů a stabilizovalo zaměstnanost .

Aby se zajistilo, že bezcelně dovážené zboží, ať už se jedná o suroviny, součásti, díly nebo 
kapitálové zboží, nebude narušovat hospodářskou soutěž, bude podléhat kontrolám konečného 
využití, které zajistí, aby je na ostrovech používaly místní společnosti. Místní společnosti 
budou muset využívat kapitálové zboží na ostrovech alespoň po dobu dvou let, než je budou 
moci volně prodat společnostem nacházejícím se v jiných částech Unie. Pro suroviny, 
součásti a díly bude pozastavení cel platit pouze v případě, že se budou využívat na 
Kanárských ostrovech pro průmyslovou přeměnu a údržbu.

Hodnocení dopadu těchto opatření není proveditelné, neboť jsou nedílnou součástí souboru 
opatření uzpůsobených s ohledem na specifické problémy těchto ostrovů. Tato opatření však 
budou mít dopad na vlastní zdroje/příjmy Unie.

Vliv navrhovaného pozastavení cel bude bezpochyby omezen na dotčené regiony a podpoří 
místní MSP a zemědělce při investicích a vytváření pracovních míst v tomto nejvzdálenějším 
regionu Unie. Při současném hospodářském poklesu se zdá, že potřeba přijímat specifická 
opatření na podporu hospodářské činnosti a stabilizace zaměstnanosti ve střednědobém 
výhledu je v souladu s plánem evropské hospodářské obnovy a opatřeními, která jsou 
nezbytná pro řešení specifických problémů v nejvzdálenějších regionech Unie.

S ohledem na výše uvedené a na nezbytnost přijmout veškerá opatření, která by mohla 
napomoci hospodářské obnově, navrhuje zpravodajka, aby byl tento návrh přijat bez 
pozměňovacích návrhů.


