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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind suspendarea temporară a 
taxelor din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în 
Insulele Canare
(COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0259),

– având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0146/2011),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial textul aprobat de Parlament;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În expunerea sa de motive, Comisia Europeană informează Consiliul și Parlamentul că 
Regatul Spaniei a solicitat în numele autorităților Comunității Autonome a Insulelor Canare 
suspendarea temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra anumitor produse industriale 
importate în Insulele Canare cu scopul de a consolida competitivitatea operatorilor economici 
locali și de a stabiliza ocuparea forței de muncă în aceste regiuni ultraperiferice ale Uniunii.

Pentru a asigura că bunurile importate fără taxe vamale, fie acestea materii prime, piese, 
componente și mijloace de producție, nu denaturează concurența, ele vor fi supuse unor 
controale ale utilizării finale, asigurându-se că sunt utilizate de către societățile locale din 
insule. În ceea ce privește mijloacele de producție, ele va trebui  să fie utilizate de către 
societățile locale din insule pentru o perioadă de cel puțin doi ani înainte ca acestea să poată fi 
vândute în mod liber unor societăți situate în alte zone ale Uniunii. În plus, pentru a beneficia 
de suspendarea taxelor vamale, materiile prime, piesele și componentele vor trebui să fie 
utilizate în scopuri de prelucrare  și întreținere industrială în Insulele Canare.

O evaluare a impactului acestor măsuri nu este posibilă, întrucât acestea fac parte integrantă 
dintr-o serie de măsuri adaptate problemelor specifice acestor insule. Cu toate acestea, 
măsurile vor avea un impact asupra propriilor resurse/venituri ale Uniunii.

În mod clar, efectele suspendării propuse se vor limita la regiunile în cauză și vor sprijini 
IMM-urile și agricultorii locali să investească și să creeze locuri de muncă în aceste regiuni 
ultraperiferice ale Uniunii Europene. În contextul recesiunii economice actuale, necesitatea de 
a lua măsuri specifice pentru a stimula activitatea economică și pentru a stabiliza ocuparea 
forței de muncă pe termen mediu poate fi considerată în concordanță cu planul european de 
redresare economică și cu măsurile necesare în vederea rezolvării problemelor deosebite ale 
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii Europene.

Ținând cont de cele de mai sus și de necesitatea de a lua toate măsurile susceptibile să 
contribuie la redresarea economică, raportoarea propune adoptarea fără amendamente a 
acestei propuneri.


