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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή 
αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή 
ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις Καναρίους Νήσους
(COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0259),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0146/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην αιτιολογική της έκθεση, η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ότι
το Βασίλειο της Ισπανίας ζήτησε εξ ονόματος των αρχών της Αυτόνομης Κοινότητας των
Καναρίων Νήσων την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού
δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις Καναρίους
Νήσους με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικονομικών φορέων
και τη σταθεροποίηση της απασχόλησης στις συγκεκριμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές της
Ένωσης.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα, δηλαδή πρώτες ύλες, 
ανταλλακτικά, συστατικά μέρη και κεφαλαιουχικά αγαθά δεν θαπροκαλούν στέβλωση του
ανταγωνισμού, θα υπόκεινται σε έλεγχο τελικής χρήσης προκειμένου να εξακριβώνεται η 
χρήση τους από τοπικές επιχειρήσεις των νήσων. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από τοπικές επιχειρήσεις των νήσων για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών 
πριν πωληθούν ελεύθερα σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλες περιοχές της Ένωσης. 
Επιπλέον, οι πρώτες ύλες, τα ανταλλακτικά και τα συστατικά μέρη θα πρέπει να προορίζονται 
για βιομηχανική μεταποίηση και συντήρηση στις Καναρίους Νήσους για να μπορούν να 
τύχουν δασμολογικής αναστολής.

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων αυτών δεν είναι δυνατή δεδομένου ότι αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα μιας δέσμης μέτρων προσαρμοσμένων στα συγκεκριμένα προβλήματα 
των νήσων αυτών. Τα μέτρα ωστόσο θα έχουν επίπτωση στους ίδιους πόρους/έσοδα της
Ένωσης.

Είναι σαφές ότι η προτεινόμενη αναστολή θα περιορίζεται στις σχετικές περιφέρειες  και θα
βοηθήσει τις τοπικές ΜΜΕπ και τους γεωργούς να επενδύσουν και να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας στην εξόχως απόκεντρη αυτή περιφέρεια της Ένωσης. Στην παρούσα αρνητική
οικονομική συγκυρία, η ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την τόνωση της οικονομικής
δραστηριότητας και τη σταθεροποίηση της απασχόλησης μεσοπρόθεσμα συνάδει με το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την οικονομική ανάκαμψη και τα μέτρα που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση των  προβλημάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και της ανάγκης λήψης μέτρων που θα συνέβαλλαν στην 
οικονομική ανάκαμψη, η εισηγήτρια προτείνει την έγκριση της πρότασης χωρίς 
τροποποιήσεις.


