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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 
2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της
(COM(2013)0781 – C7-0000/2013 – 2013/0387(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0781),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0000/2013),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση του Κοινοβουλίου·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την απόφαση του Συμβουλίου 2002/546/EΚ της 20ης Ιουνίου 20021, βάσει του άρθρου 
299 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 349 ΣΛΕΕ), επετράπη στην Ισπανία, μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2011, να εφαρμόζει απαλλαγές ή μειώσεις των φόρων σε ορισμένα 
προϊόντα που παράγονται τοπικά στις Καναρίους Νήσους, εκθέτοντας τους λόγους για την 
υιοθέτηση ειδικών μέτρων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να ενισχυθεί η τοπική βιομηχανία, 
καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2009, και οι επιπτώσεις της στη μείωση των τουριστικών 
ταξιδιών, είχε σοβαρές συνέπειες για την οικονομία των Καναρίων Νήσων, και η ανεργία 
αυξήθηκε από ένα ποσοστό ταλαντευόμενο μεταξύ 10,4% και 12% για την περίοδο 2001-
2007, σε 26,2% το 2009.

Στις 16 Νοεμβρίου 2010, η Ισπανία υπέβαλε το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παραταθεί για δύο έτη η εφαρμογή της απόφασης 2002/546/ΕΚ, ώστε η εκπνοή της να 
συμπίπτει με τη λήξη των κατευθυντηρίων γραμμών των κρατικών ενισχύσεων 
περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013. Η Επιτροπή εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σοβαρότητα των μειονεκτημάτων των Καναρίων Νήσων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, 
με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ήταν δικαιολογημένη η χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

Με την απόφαση του Συμβουλίου 895/2011 της 19ης Δεκεμβρίου 20112 παρετάθη, ως εκ 
τούτου, η περίοδος εφαρμογής της απόφασης 2002/546/EΚ έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Οι ισπανικές αρχές ζήτησαν την ανανέωση αυτών των ειδικών κανόνων για την περίοδο 
2014-2020, που πρέπει να εγκριθεί από κοινού με απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει του 
άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και με απόφαση της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις.

Δεδομένου ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις για την 
περίοδο 2014-2020, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή το 20133 θα τεθούν σε ισχύ την 1η 
Ιουλίου 2014, η Επιτροπή εκτιμά ότι δικαιολογείται η παράταση της περιόδου εφαρμογής της 
απόφασης 2002/546/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 895/2011/EU, για έξι μήνες, 
έτσι ώστε η ημερομηνία λήξης της να συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος των 
κατευθυντήριων γραμμών, προτείνοντας να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση.

Έχοντας υπόψη ότι το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη συνέχιση της τόνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας και στη σταθεροποίηση της απασχόλησης σε αυτήν την εξόχως απόκεντρη
περιοχή, και ότι η παράταση αυτή προτείνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ο 
Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η πρόταση χωρίς τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 46 του 
Κανονισμού, όπως ήταν ήδη η περίπτωση στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας που 
οδήγησε στην έγκριση από το Κοινοβούλιο της πρότασης της Επιτροπής για την 
προαναφερθείσα απόφαση 895/2011 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2011.

                                               
1 ΕΕ L 179 της 9.7.2002, σ. 22.
2 ΕΕ L 345 της 29.12.2011, σ. 17.
3 ΕΕ C209 της 23.7.2013, σ. 1.


