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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2002/546/ES glede obdobja njene 
uporabe
(COM(2013)0781 – C7-0000/2013 – 2013/0387(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0781),

– ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0000/2013),

– ob upoštevanju členov 55 in 46(1) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2013),

1. odobri predlog Komisije;

2. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Odločba Sveta 2002/546/ES z dne 20. junija 20021, ki je bila sprejeta na podlagi člena 299(2) 
Pogodbe ES (zdaj člen 349 PDEU), dovoljuje Španiji, da do 31. decembra 2011 uporablja 
oprostitve ali znižanja davka za izdelke s seznama, lokalno proizvedene na Kanarskih otokih, 
in navaja razloge za sprejetje posebnih ukrepov, ki so zasnovani tako, da krepijo lokalno 
industrijo s povečevanjem njene konkurenčnosti. 

Svetovna gospodarska kriza v letu 2009, s posledičnim zmanjšanim obsegom potovanj, je 
imela resne posledice za gospodarstvo na Kanarskih otokih, brezposelnost pa se je zvišala z 
10,4- do 12-odstotne v obdobju 2001–2007 na 26,2-odstotno v letu 2009.

Španija je 16. novembra 2010 Evropski komisiji predložila zahtevek za podaljšanje obdobja 
uporabe Odločbe 2002/546/ES za dve leti, tako da datum izteka sovpada z eno od Smernic o 
nacionalni regionalni pomoči med letoma 2007 in 2013. Komisija je zahtevek ocenila z vidika 
razsežnosti omejitev, ki vplivajo na Kanarske otoke, ter sklenila, da je odobritev zahteve na 
osnovi razpoložljivih elementov upravičena.

Odločba Sveta 895/2011 z dne 19. decembra 20112 je tako obdobje uporabe 
Odločbe 2002/546/ES podaljšala do 31. decembra 2013.

Španski organi so zahtevali podaljšanje veljavnosti teh posebnih pravil za obdobje 2014–
2020, ki ga je treba odobriti tako s sklepom Sveta v skladu s členom 349 PDEU kot tudi s 
sklepom Komisije o državni pomoči. 

Ker bodo nove smernice za regionalno pomoč za obdobje 2014–2020, ki jih je v letu 20133

sprejela Komisija, začele veljati 1. julija 2014, Komisija meni, da je upravičeno, da se 
obdobje uporabe Odločbe 2002/546/ES, kakor je bila spremenjena z Sklepom 895/2011/EE, 
podaljša za šest mesecev, da bo njen iztek sovpadal z začetkom veljavnosti smernic, in 
predlaga, da se odločba ustrezno spremeni.

Glede na to, da je namen tega ukrepa nadaljnje spodbujanje gospodarske dejavnosti in 
stabiliziranje zaposlenosti v tej najbolj oddaljeni regiji ter da je podaljšanje predlagano za 
omejeno časovno obdobje, predsednik predlaga, da se ta predlog sprejme brez sprememb, v 
skladu s členom 46 Poslovnika, kot je to  Parlament že storil v okviru zakonodajnega 
postopka, ki je privedel do odobritve predloga Komisije za zgoraj omenjeni Sklep Sveta 
895/2011 z dne 19. decembra 2011.
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