
PR\1010426SK.doc PE524.495v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2013/0387(CNS)

20.11.2013

*
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 
2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania
(COM(2013)0781 – C7-0000/2013 – 2013/0387(CNS))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner

(Zjednodušený postup – článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku)



PE524.495v01-00 2/5 PR\1010426SK.doc

SK

PR_CNS_art55app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 
nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa 
vymaže alebo sa prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/546/ES, 
pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania
(COM(2013)0781 – C7-0000/2013 – 2013/0387(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0781),

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0000/2013),

– so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2013),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutím Rady 2002/546/ES z 20. júna 20021, ktoré sa prijalo na základe článku 299 ods. 
2 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev (teraz článok 349 ZFEÚ), sa povolilo 
Španielsku, aby do 31. decembra 2011 uplatňovalo daňové výnimky alebo daňové 
obmedzenia na zoznam výrobkov produkovaných miestne na Kanárskych ostrovoch, pričom 
sa stanovili dôvody na prijímanie konkrétnych opatrení, ktoré sú určené na posilnenie 
miestneho priemyslu, aby bol konkurencieschopnejší. 

Celosvetová hospodárska kríza v roku 2009, ktorá svojim vplyvom obmedzila cestovanie, 
mala vážne dôsledky na hospodárstvo Kanárskych ostrovov, pričom miera nezamestnanosti, 
ktorá v období rokov 2001 – 2007 kolísala medzi 10,4 % a 12 %, sa v roku 2009 zvýšila na 
26,2 %.

Španielsko 16. novembra 2010 predložilo Európskej komisii žiadosť o predĺženie obdobia 
uplatňovania rozhodnutia 2002/546/ES o dva roky, aby sa dátum uplynutia jeho účinnosti 
zhodoval s dátumom skončenia účinnosti usmernení pre národnú regionálnu pomoc na roky 
2007 – 2013. Komisia ju posúdila na základe rozsahu hendikepov postihujúcich Kanárske 
ostrovy a dospela k záveru, že na základe existujúcich prvkov je schválenie žiadosti 
opodstatnené.

Rozhodnutím Rady 895/2011 z 19. decembra 20112 sa teda predĺžilo obdobie uplatňovania 
rozhodnutia 2002/546/ES do 31. decembra 2013.

Španielske orgány požiadali o obnovenie týchto konkrétnych opatrení na obdobie rokov 2014 
– 2020, čo sa musí schváliť rozhodnutím Rady podľa článku 349 ZFEÚ, ako aj rozhodnutím 
Komisie o štátnej pomoci. 

Nové usmernenia pre regionálnu pomoc na obdobie rokov 2014 – 2020, ktoré Komisia prijala 
v roku 20133, nadobudnú účinnosť 1. júla 2014, a preto Komisia považuje za opodstatnené 
predĺženie uplatňovania rozhodnutia 2002/546/ES ES zmeneného rozhodnutím 895/2011/EÚ 
o šesť mesiacov, aby sa dátum skončenia účinnosti zhodoval s dátum nadobudnutia účinnosti 
usmernení, pričom navrhla, aby sa rozhodnutie podľa toho zmenilo.

Vzhľadom na to, že toto opatrenie sa zameriava na ďalšiu stimuláciu hospodárskej činnosti a 
na stabilizáciu zamestnanosti v tomto najvzdialenejšom regióne a že predĺženie sa navrhuje na 
obmedzené obdobie, predseda výboru navrhuje, aby sa tento návrh prijal bez pozmeňujúcich 
návrhov v súlade s článkom 46 rokovacieho poriadku, ako sa to už stalo v rámci 
legislatívneho postupu, ktorého výsledkom bolo to, že Parlament schválil návrh Komisie 
týkajúci sa uvedeného rozhodnutia Rady 895/2001 z 19. decembra 2011.

                                               
1 Ú. v. ES L 179, 9.7.2002, s. 22.
2 Ú. v. EÚ L 345, 29.12.2011, s. 17.
3 Ú. v. EÚ C 209, 23.7.2013, s. 1.


