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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen 
soveltamisajan osalta
(COM(2013)0781 – C7-0000/2013 – 2013/0387(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0781),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0000/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Neuvoston 20. kesäkuuta 2002 tekemällä päätöksellä 2002/546/EY1, joka hyväksyttiin EY:n
perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan (nykyisin SEUT-sopimuksen 349 artikla) 
perusteella, Espanjalle myönnettiin lupa soveltaa poikkeuksia tai verohelpotuksia tiettyihin 
Kanariansaarilla paikallisesti tuotettuihin tuotteisiin 31. joulukuuta 2011 saakka ja määriteltiin 
samalla perusteet hyväksyä erityistoimenpiteitä, joilla pyritään lujittamaan paikallista 
teollisuustuotantoa vahvistamalla sen kilpailukykyä. 

Vuoden 2009 maailmanlaajuinen talouskriisi vähensi matkailijamääriä, millä oli vakavia 
vaikutuksia Kanariansaarten talouteen. Työttömyysaste vaihteli vuosina 2001–2007 10,4 ja 
12 prosentin välillä ja kohosi 26,2 prosenttiin vuonna 2009.

Espanja pyysi 16. marraskuuta 2010 Euroopan komissiota pidentämään päätöksen 
2002/546/EY soveltamisaikaa kahdella vuodella, jotta päätöksen voimassaolon 
päättymispäivä olisi sama kuin vuosina 2007–2013 sovellettavilla, alueellisia valtiontukia 
koskevilla suuntaviivoilla. Komissio on asiaa arvioidessaan ottanut huomioon 
Kanariansaarten tilannetta hankaloittavat tekijät ja todennut, että saatavilla olevien tietojen 
perusteella luvan myöntäminen oli perusteltua.

Siten 19. joulukuuta 2011 tehdyllä neuvoston päätöksellä 895/20112 päätöksen 2002/546/EY 
soveltamisaikaa pidennettiin 31. joulukuuta 2013 saakka.

Espanjan viranomaiset ovat pyytäneet näiden erityissääntöjen uusimista vuosiksi 2014–2020, 
mikä on vahvistettava sekä SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaisella neuvoston päätöksellä 
että valtiontuesta annettavalla komission päätöksellä.

Koska kaikki uudet aluetukia koskevat suuntaviivat vuosiksi 2014–2020 tulevat komission 
vuonna 20133 hyväksymässä muodossa voimaan 1. heinäkuuta 2014, komissio pitää 
perusteltuna jatkaa päätöksen 2002/546/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 
895/2011/EU, soveltamisaikaa kuudella kuukaudella siten, että voimassaolo päättyy samaan 
aikaan suuntaviivojen voimaantulon kanssa, ja ehdottaa päätöksen muuttamista vastaavasti.

Koska tämän toimenpiteen tarkoituksena on jatkaa taloudellisen toiminnan elvyttämistä ja 
vakauttaa työllisyyttä tällä syrjäisimpiin alueisiin kuuluvalla alueella ja koska voimassaoloa 
on ehdotettu jatkettavaksi rajoitetun ajan, puheenjohtaja ehdottaa, että tämä ehdotus 
hyväksyttäisiin ilman tarkistuksia työjärjestyksen 46 artiklan mukaisesti, kuten jo tapahtui sen 
lainsäädäntöehdotuksen yhteydessä, jonka seurauksena parlamentti hyväksyi komission 
ehdotuksen edellä mainitusta, 19. joulukuuta 2011 tehdystä neuvoston päätöksestä 895/2011.

                                               
1 EYVL L 179, 9.7.2002, s. 22.
2 EUVL L 345, 29.12.2011, s. 17.
3 EUVL C 209, 23.7.2013, s. 1.


