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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/546/EÜ 
kohaldamisaja osas
(COM(2013)0781 – C7-0000/2013 – 2013/0387(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0781),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0000/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Nõukogu 20. juuni 2002. aasta otsusega 2002/546/EÜ1, mis on vastu võetud EÜ 
asutamislepingu artikli 299 lõike 2 alusel (praegune Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
349), lubati Hispaanial kuni 31. detsembrini 2011 kohaldada teatavate Kanaari saartel 
valmistatud toodete puhul maksuvabastust või -vähendust. Otsuses esitati põhjused 
erimeetmete vastuvõtmiseks, mille eesmärk on tugevdada kohalikku tööstust, muutes selle 
konkurentsivõimelisemaks. 

2009. aasta ülemaailmsel majanduskriisil, mille mõjul vähenes reisimine, olid tõsised 
tagajärjed Kanaari saarte majandusele ning töötuse määr, mis ajavahemikul 2001–2007 
kõikus 10,4 % ja 12 % vahel, tõusis 2009. aastal 26,2 %ni.

Hispaania esitas 16. novembril 2010. aastal Euroopa Komisjonile taotluse pikendada otsuse 
2002/546/EÜ kohaldamisaega kahe aasta võrra, nii et selle kehtivusaja lõpp langeb kokku 
ajavahemikul 2007–2013 kohaldatavate piirkondliku riigiabi suuniste kehtivusaja lõpuga. 
Komisjon hindas seda Kanaari saari mõjutavate ebasoodsate tingimuste ulatust arvesse võttes 
ja jõudis järeldusele, et taotletud pikendamise lubamine oli olemasolevate andmete põhjal 
õigustatud.

Nõukogu 19. detsembri 2011. aasta otsusega nr 895/20112 pikendati seega otsuse 
2002/546/EÜ kohaldamisaega 31. detsembrini 2013.

Hispaania ametiasutused taotlesid nimetatud erieeskirjade uuendamist ajavahemikuks 2014–
2020, mis tuleb heaks kiita nii ELi toimimise lepingu artikli 349 kohase nõukogu otsusega kui 
ka komisjoni riigiabi käsitleva otsusega. 

Kuna komisjoni poolt 2013. aastal vastu võetud uued regionaalabi suunised aastateks 2014–
20203 jõustuvad 1. juulil 2014, leiab komisjon, et otsuse 2002/546/EÜ (muudetud otsusega nr 
895/2011/EL) kohaldamisaja pikendamine kuue kuu võrra on õigustatud, sest siis langeb selle 
kehtivusaja lõpp kokku suuniste jõustumiskuupäevaga, ning teeb ettepaneku otsust vastavalt 
muuta.

Kuna käesoleva meetme eesmärk on jätkata majandustegevuse elavdamist ja tööhõive 
stabiliseerimist selles äärepoolseimas piirkonnas ning kuna pikendamist kavandatakse piiratud 
ajavahemikuks, teeb komisjoni esimees ettepaneku võtta käesolev ettepanek muudatusteta 
vastu vastavalt kodukorra artiklile 46, nagu see juba toimus seadusandliku menetluse raames, 
mille tulemusel kiitis parlament heaks komisjoni ettepaneku eespool nimetatud nõukogu 19. 
detsembri 2011. aasta otsuse nr 895/2011 kohta.
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