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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien 
tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille
(KOM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2011)0259),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0146/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Euroopan komissio ilmoittaa ehdotuksensa perusteluissa neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille, että Espanjan kuningaskunta on hakenut Kanariansaarten autonomisen alueen 
viranomaisten puolesta yhteisen tullitariffin tullien tilapäistä suspensiota eräiden 
teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille, jotta paikallisten talouden toimijoiden 
kilpailukyky paranisi ja työllisyys vakaantuisi näillä unionin syrjäisimmillä alueilla.

Jotta tullitta maahantuodut tavarat − raaka-aineet, osat, komponentit ja tuotantohyödykkeet − 
eivät vääristäisi kilpailua, niiden tiettyä käyttötarkoitusta valvotaan; näin varmistetaan, että 
paikalliset yritykset käyttävät tavaroita Kanariansaarilla. Paikallisten yritysten on käytettävä 
tuotantohyödykkeitä Kanariansaarilla vähintään kahden vuoden ajan ennen kuin ne voidaan 
myydä vapaasti muualla unionissa sijaitseville yrityksille. Jotta tullit voidaan suspendoida, 
raaka-aineita, osia ja komponentteja on käytettävä Kanariansaarilla teolliseen jalostukseen ja 
ylläpitoon.

Mainittujen toimien vaikutusta ei ole mahdollista arvioida, koska ne ovat kiinteä osa 
Kanariansaarten erityisongelmiin mukautettujen toimenpiteiden sarjaa. Toimet vaikuttavat 
kuitenkin unionin omista varoista saataviin tuloihin.

Ehdotettu suspensio rajoittuu selvästi vain asianomaisiin alueisiin ja auttaa paikallisia pk-
yrityksiä ja maanviljelijöitä investoimaan ja luomaan työpaikkoja tällä unionin syrjäisimmällä 
alueella. Nykyisen taloudellisen taantuman aikana voidaan katsoa, että erityistoimenpiteet 
taloudellisen toiminnan edistämiseksi ja työllisyyden vakaannuttamiseksi keskipitkällä 
aikavälillä sopivat hyvin Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan sekä toimenpiteisiin, joita 
tarvitaan unionin syrjäisimpien alueiden erityisongelmien ratkaisemiseksi.

Edellä esitetyn perusteella ja koska on kaikin mahdollisin toimenpitein edistettävä talouden 
elpymistä, esittelijä ehdottaa, että komission ehdotus hyväksytään ilman tarkistuksia.


