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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu 
jeho použitelnosti
(COM(2013)0781 – C7-0000/2013 – 2013/0387(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0781),

– s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0000/2013),

– s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2013),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.



PR\1010426CS.doc 5/5 PE524.495v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rozhodnutí Rady 2002/546/ES ze dne 20. června 20021 přijaté na základě čl. 299 odst. 2 
Smlouvy o ES (nyní článek 349 SFEU) povolilo Španělsku uplatňovat do 31. prosince 2011 
výjimky z daní nebo slevy na daních u seznamu výrobků místní produkce z Kanárských 
ostrovů a podalo důvody přijetí zvláštních opatření, jejichž účelem je posílit místní průmysl 
zvýšením jeho konkurenceschopnosti. 

Celosvětová hospodářská krize roku 2009, jejímž dopadem byl pokles v oblasti cestování, 
měla pro hospodářství Kanárských ostrovů vážné důsledky – míra nezaměstnanosti, která se 
v letech 2001–2007 pohybovala mezi 10,4 % a 12 %, vzrostla na 26,2 % v roce 2009.

Dne 16. listopadu 2010 předložilo Španělsko Evropské komisi žádost o prodloužení doby 
použitelnosti rozhodnutí 2002/546/ES o dva roky, takže by bylo datum ukončení jeho 
použitelnosti shodné s datem ukončení použitelnosti Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře 
na období 2007–2013. Komise žádost posoudila s ohledem na rozsah znevýhodnění, kterému 
Kanárské ostrovy čelí, a došla k závěru, že na základě dostupných údajů je odůvodněné tuto 
žádost schválit.

Rozhodnutí Rady 895/2011 ze dne 19. prosince 20112 tedy prodloužilo dobu použitelnosti 
rozhodnutí 2002/546/ES do 31. prosince 2013.

Španělské orgány zažádaly o obnovení těchto zvláštních pravidel na období 2014–2020, což 
musí být schváleno jak rozhodnutím Rady podle článku 349 SFEU, tak rozhodnutím Komise 
o státní podpoře. 

Jelikož nové pokyny k regionální podpoře na období 2014–2020 přijaté Komisí v roce 2013 
vstoupí v platnost dne 1. července 2014, považuje Komise za odůvodněné prodloužit dobu 
použitelnosti rozhodnutí 2002/546/ES ve znění rozhodnutí 895/2011/EU o šest měsíců, aby 
tak datum ukončení jeho použitelnosti bylo shodné s datem vstupu uvedených pokynů 
v platnost, a navrhuje, aby bylo dotčené rozhodnutí změněno v tomto smyslu.

Vzhledem k tomu, že záměrem tohoto opatření je nadále povzbuzovat hospodářskou činnost a 
stabilizovat zaměstnanost v tomto nejvzdálenějším regionu a že prodloužení je navrhováno na 
omezenou dobu, předsedkyně navrhuje, aby byl tento návrh přijat beze změn v souladu 
s článkem 46 jednacího řádu, jak tomu již bylo v rámci legislativního postupu, kterým 
Parlament schválil návrh výše uvedeného rozhodnutí Rady 895/2011 ze dne 19. prosince 
2011, který předložila Komise.

                                               
1 Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 22.
2 Úř. věst. L 345, 29.12.2011, s. 17.


