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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/546/CE 
cu privire la perioada de aplicare a acesteia
(COM(2013)0781 – C7-0000/2013 – 2013/0387(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0781),

– având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0000/2013),

– având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2013),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial textul aprobat de Parlament;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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Decizia Consiliului 2002/546/CE din 20 iunie 20021, adoptată în temeiul articolului 299 
alineatul (2) din Tratatul CE (în prezent articolul 349 din TFUE), autorizează Spania să aplice 
până la 31 decembrie 2011, scutiri sau reduceri taxe pentru o listă de produse fabricate la 
nivel local în Insulele Canare, stabilind motivele pentru adoptarea unor măsuri specifice, ce 
sunt concepute pentru a consolida industria locală, făcând-o mai competitivă.

Criza economică globală din 2009, având un mare impact asupra turismului, a avut consecințe 
grave asupra economiei din Insulele Canare, iar rata șomajului a crescut de la o rată ce oscila
între 10,4% și 12% pentru perioada 2001-2007, la 26,2% în 2009.

La 16 noiembrie 2010, Spania a prezentat Comisiei Europene o cerere de prelungire cu doi 
ani a perioadei de aplicare a Deciziei 2002/546/CE, astfel încât data expirării sale să coincidă 
cu expirarea Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013. 
Comisia a evaluat această cerere în funcție de amploarea dificultăților majore care afectează 
Insulele Canare și a ajuns la concluzia că aprobarea cererii este justificată pe baza elementelor 
disponibile.

Decizia 895/2011 a Consiliului din 19 decembrie 20112 a prelungit perioada de implementare
a Deciziei 2002/546/CE până la 31 decembrie până în 2013.

Autoritățile spaniole au solicitat reînnoirea acestor norme speciale pentru perioada 2014-2020, 
care trebuie aprobate atât printr-o decizie a Consiliului în temeiul articolului 349 din TFUE, 
cât și printr-o decizie a Comisiei privind ajutorul de stat. 

Deoarece noile linii directoare privind ajutoarele regionale pentru perioada 2014-2020, 
adoptate de Comisie în 20133 vor intra în vigoare la 1 iulie 2014, Comisia consideră că este 
justificat să se prelungească perioada de aplicare a Deciziei 2002/546/CE a, astfel cum a fost 
modificată prin Decizia 895/2011/EU, timp de șase luni, astfel încât data la care expiră 
aceasta să coincidă cu data intrării în vigoare a orientărilor, propunând ca decizia să fie 
modificată în consecință.

Având în vedere că această măsură are scopul de a continua să stimuleze activitatea 
economică și să stabilizeze ocuparea forței de muncă în această regiune ultraperiferică, și că 
extinderea este propusă pentru o perioadă limitată de timp, președintele a propus adoptarea 
acestei propuneri fără modificări, în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul de 
procedură, cum a fost deja cazul în cadrul procedurii legislative care a dus la aprobarea de 
către Parlament a propunerii Comisiei privind Decizia 895/2011 a Consiliului din 19 
decembrie 2011, menționată mai sus.
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