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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

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 
940/2014/CE privind taxele de andocare în regiunile ultraperiferice franceze
(COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2020)0371),

– având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0281/2020),

– având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A9-0159/2020),

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 și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

A. Context juridic

Articolul 349 din TFUE prevede derogări de la normele UE în regiunile ultraperiferice, pentru 
a compensa parțial constrângerile permanente și combinate care afectează dezvoltarea lor 
economică și socială. Prezenta propunere are ca obiectiv aplicarea unor astfel de derogări în 
domeniul fiscal. Cu toate acestea, în cazul de față, decizia nu acoperă întreaga durată a 
următorului cadru financiar multianual, și anume 2021-2027, ci se limitează la o extindere a 
măsurilor specifice existente privind taxa de andocare cu șase luni.

B. Taxele de andocare în regiunile ultraperiferice franceze

Taxa de andocare („octroi de mer”) este o taxă care se aplică importurilor (indiferent de 
originea lor) și vânzărilor în regiunile ultraperiferice franceze. Având în vedere costurile mai 
mari de producție inerente producției locale din aceste regiuni, Decizia nr. 940/2014/UE a 
Consiliului prevede rate reduse ale taxelor de andocare pentru anumite bunuri produse local în 
regiunile ultraperiferice, pentru a compensa dezavantajul concurențial și pentru a menține 
producția locală. Obiectivul măsurilor propuse este reducerea costurilor suplimentare cu care 
se confruntă întreprinderile din regiunile ultraperiferice, costuri care împiedică participarea lor 
deplină pe piața unică.

Aceste mărfuri sunt identificate în clasificarea din nomenclatura Tarifului Vamal Comun, 
astfel cum sunt enumerate în anexa la Decizia nr. 940/2014/UE, și pot beneficia de rate de 
impozitare preferențiale, care sunt cu 10 % până la 30 % mai mici decât cele pentru mărfurile 
importate. Diferite categorii de bunuri și cote sunt stabilite pentru Guadelupa, Guyana 
Franceză, Martinica, Mayotte și Réunion, în funcție de condițiile economice locale. Nu se 
aplică derogări în prezent în cazul celei de-a șasea regiuni ultraperiferice franceze, Saint 
Martin.

C. Extinderea derogării fiscale pentru taxa de andocare cu șase luni

Autoritățile franceze intenționează să solicite o reînnoire a scutirii de la taxa de andocare 
pentru perioada 2021-2027, însă acest lucru necesită o evaluare a impactului pentru fiecare 
categorie de mărfuri din fiecare regiune ultraperiferică, pentru a se asigura că mărfurile în 
cauză sunt eligibile și că piața internă nu este denaturată. Având în vedere epidemia de 
Coronavirus, care a afectat puternic anumite regiuni ultraperiferice, nu a fost posibil să se 
efectueze toate aceste evaluări. Prin urmare, Comisia propune ca actualul sistem, care expiră 
la 31 decembrie 2020, să fie prelungită cu șase luni, pentru a acorda suficient timp pentru a 
concepe un nou sistem de scutiri fiscale pentru fiecare regiune și pentru a iniția un dialog cu 
cetățenii și cu actorii socioeconomici locali. Prin urmare, Decizia nr. 940/2014/UE ar trebui să 
fie prelungită astfel încât să se aplice până la 30 iunie 2021.

D. Sistemul nou începând cu 1 iulie 2021

După efectuarea evaluărilor relevante de către autoritățile franceze și revizuite de către 
Comisie, Comisia va prezenta o propunere pentru un nou sistem de scutire de la taxa de 
andocare pentru perioada 1 iulie 2021-31 decembrie 2027, pe baza căreia Parlamentul va fi 
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consultat din nou.

E. Evaluarea raportorului

Raportorul consideră că această derogare de la normele fiscale este justificată de domeniul său 
de aplicare extrem de limitat și de dificultățile economice inerente producției în regiunile 
ultraperiferice și că derogarea respectă pe deplin articolul 349. Prin urmare, el sugerează ca 
prezenta propunere de decizie să fie aprobată de Parlament fără amendamente, în conformitate 
cu procedura simplificată prevăzută la articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură.



PE655.930v02-00 8/8 RR\1213688RO.docx

RO

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu Creșterea taxelor portuare în regiunile ultraperiferice franceze

Referințe COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS)

Data consultării PE 2.9.2020

Comisie competentă
       Data anunțului în plen

REGI
14.9.2020

Raportor
       Data numirii

Younous 
Omarjee
13.8.2020

Procedură simplificată - data deciziei 7.9.2020

Data adoptării 7.9.2020

Data depunerii 18.9.2020


