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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła 
autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów 
przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie
(COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0259),

– uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0146/2011),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Komisja Europejska poinformowała w uzasadnieniu Radę i Parlament o tym, że Królestwo 
Hiszpanii wystąpiło w imieniu władz Wspólnoty Autonomicznej Wysp Kanaryjskich
o czasowe zawieszenie ceł Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów 
przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie celem zwiększenia konkurencyjności lokalnych 
podmiotów gospodarczych i ustabilizowania zatrudnienia w tym peryferyjnym regionie Unii. 

Aby zagwarantować, że podlegające bezcłowemu przywozowi towary – surowce, części, 
składniki czy dobra inwestycyjne – nie spowodują zakłóceń konkurencji, będą one podlegać 
kontrolom końcowego przeznaczenia gwarantującym ich wykorzystanie przez lokalne 
przedsiębiorstwa na wyspach. Ponadto dobra inwestycyjne będą musiały być używane przez 
lokalne przedsiębiorstwa na wyspach przez okres co najmniej dwóch lat, zanim będzie można 
je swobodnie odsprzedać przedsiębiorstwom zlokalizowanym w innej części Unii. Poza tym 
aby skorzystać z zawieszenia cła, surowce, części i składniki będą musiały być 
wykorzystywane do przetwarzania przemysłowego i konserwacji na Wyspach Kanaryjskich.

Ocena wpływu tych środków nie jest możliwa, jako że stanowią one nieodłączną część 
szeregu środków przystosowanych do rozwiązywania szczególnych problemów, z którymi 
borykają się te wyspy. Środki te będą jednak miały wpływ na zasoby własne/dochody Unii.

Jest rzeczą oczywistą, że skutki proponowanego zawieszenia ograniczać się będą do 
regionów, o których mowa w niniejszym dokumencie, oraz że omawiany zabieg pomoże 
lokalnym MŚP oraz rolnikom inwestować oraz tworzyć miejsca pracy w tym peryferyjnym 
regionie Unii Europejskiej. W czasach obecnego spadku koniunktury konieczność podjęcia 
konkretnych środków stymulujących działalność gospodarczą oraz stabilizujących 
zatrudnienie w średniej perspektywie czasowej idzie w parze z europejskim programem 
odnowy gospodarczej oraz ze środkami wymaganymi do rozwiązania specyficznych 
problemów, z jakimi borykają się peryferyjne regiony Unii Europejskiej.

W związku z powyższym oraz z uwagi na konieczność podjęcia wszelkich środków 
sprzyjających odnowie gospodarczej sprawozdawczyni proponuje przyjęcie niniejszego
wniosku bez poprawek.


