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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende tijdelijke schorsing van 
de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van 
bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden
(COM(2021)0392 – C9-0351/2021 – 2021/0209(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2021)0392),

– gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0351/2021),

– gezien artikel 82 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

A. Doel en inhoud van het huidige voorstel

De Canarische Eilanden behoren tot de ultraperifere gebieden van de Europese Unie, 
waarvoor overeenkomstig artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) specifieke maatregelen kunnen worden aangenomen om het hoofd te 
bieden aan de economische nadelen waarmee deze gebieden als gevolg van hun geografische 
ligging kampen.

In het licht daarvan wordt voorziet Verordening (EU) nr. 1386/2011 van de Raad1 in de 
tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de 
invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden om het 
concurrentievermogen van de plaatselijke marktdeelnemers te versterken en aldus voor een 
stabielere werkgelegenheid op deze eilanden te zorgen.

Deze maatregelen verstrijken op 31 december 2021. De regering van Spanje heeft daarom in 
april 2021 verzocht om een verlenging van de schorsing van de autonome rechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief voor een aantal producten, op grond van de structurele en 
permanente beperkingen waarmee de regio kampt, die te maken hebben met de geringe 
omvang van de markt en de fragmentatie ervan. Als gevolg van deze beperkingen hebben de 
Canarische Eilanden hogere productie-, vervoers- en milieukosten en kunnen ze niet in 
dezelfde mate van de globalisering profiteren als andere Europese regio’s. 

In aanvulling op de productcategorieën die onder Verordening (EU) nr. 1386/2011 vallen, 
heeft de Spaanse regering in dit verband tevens verzocht om schorsing van de rechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief voor zeven nieuwe productcategorieën, die onder meer 
betrekking hebben op machines voor industriële doeleinden en grondstoffen.

De verlangde schorsingsregeling heeft tot doel de belemmeringen voor de economie van de 
Canarische Eilanden te beperken. 
Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de uitgaven van de EU en heeft zeer 
beperkte financiële gevolgen voor de ontvangsten, circa 3,3 miljoen EUR per jaar. 

B. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag van dit voorstel is artikel 349 VWEU. Krachtens deze bepaling is de Raad 
bevoegd om, rekening houdend met de structurele sociale en economische beperkingen van 
de ultraperifere gebieden van de Unie (waaronder de afgelegen ligging, het insulaire karakter, 
de geringe omvang, een moeilijk reliëf en klimaat en de economische afhankelijkheid van 
enkele producten), specifieke maatregelen aan te nemen om de voorwaarden voor de 
toepassing van de Verdragen op deze gebieden aan te passen. Deze maatregelen hebben 
betrekking op specifieke gebieden, waaronder het douane- en handelsbeleid.

1  Verordening (EU) nr. 1386/2011 van de Raad van 19 december 2011 houdende tijdelijke schorsing van de autonome 
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden 
(PB L 345 van 29.12.2011, blz. 1).
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C. Beoordeling door de rapporteur

De rapporteur is zich bewust van de structurele beperkingen waarmee de Canarische Eilanden 
te maken hebben, die het concurrentievermogen van de plaatselijke marktdeelnemers 
belemmeren en daarmee een stabiele werkgelegenheid op de eilanden in de weg staan. Hij is 
eveneens op de hoogte van de desastreuze economische gevolgen van de COVID-19-crisis, 
die tot een geraamde daling van het bbp met circa 20 % heeft geleid. Deze daling is met name 
te wijten aan het stilvallen van het toerisme en een geraamde krimp van 13 % in de bouw en 
de industriële sector ten opzichte van 2019. 
Om deze redenen is de rapporteur van mening dat het voorstel, dat in overeenstemming is met 
het beleid van de Unie ten aanzien van de ultraperifere gebieden en volledig strookt met 
artikel 349 VWEU, gerechtvaardigd is vanwege het beperkte toepassingsgebied ervan en de 
economische moeilijkheden waarmee de Canarische Eilanden kampen. 
Hij stelt daarom voor dat dit voorstel voor een besluit zonder amendementen door het 
Parlement wordt goedgekeurd volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 52, lid 1, van 
het Reglement.


