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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i 
Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna
(KOM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0259),

– med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet 
med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0146/2011),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag. 

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

I sin motivering informerar kommissionen rådet och parlamentet om att Spanien på den 
autonoma regionen Kanarieöarnas myndigheters vägnar har begärt ett tillfälligt upphävande 
av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till 
Kanarieöarna för att öka de lokala ekonomiska aktörernas konkurrenskraft och främja en 
säkrare sysselsättning på dessa öar i unionens yttersta randområden.

För att säkra att de varor som importeras inte medför snedvriden konkurrens, oberoende av 
om de är tullfria råvaror, delar, komponenter eller insatsvaror, ska de genomgå 
slutanvändningskontroller som garanterar att de används av lokala företag på öarna. 
Insatsvaror ska användas av lokala företag på öarna under en period på minst två år innan de 
får säljas fritt till företag som är etablerade i andra delar av EU. Råvaror, delar och 
komponenter måste användas för industriell bearbetning och underhåll på Kanarieöarna om de 
ska kunna omfattas av tullbefrielse.

Det är omöjligt att utvärdera konsekvenserna av dessa åtgärder eftersom de ingår i en rad 
åtgärder som utformats för dessa öars specifika problem. Åtgärderna kommer dock att 
påverka unionens egna resurser/intäkter.

Konsekvenserna av det föreslagna upphävandet kommer att begränsas till de berörda 
regionerna och hjälpa de lokala små och medelstora företagen och jordbrukarna att investera 
och skapa sysselsättning i dessa yttersta randområden. I den nuvarande ekonomiska 
konjunkturnedgången kan behovet av att vidta specifika åtgärder för att stimulera näringslivet 
och främja en säkrare sysselsättning på medellång sikt anses överensstämma med den 
europeiska ekonomiska återhämtningsplanen och de åtgärder som krävs för att hantera de 
särskilda problemen i unionens yttersta randområden.

Med beaktande av ovanstående och av nödvändigheten att vidta alla åtgärder som kan bidra 
till ekonomisk återhämtning föreslår föredraganden att förslaget antas utan ändringar.


