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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu
Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě
Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou
kurzivou v pravém sloupci.
První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.
Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu
Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
o návrhu rozhodnutí Rady o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech
(COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))
(Zvláštní legislativní postup – konzultace)
Evropský parlament,
–

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2014)0171),

–

s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada
konzultovala s Parlamentem (C7-0106/2014),

–

s ohledem na čl. 55 a 46 odst. 1 jednacího řádu,

–

s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2014),

1.

schvaluje návrh Komise;

2.

vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění
schváleného Parlamentem;

3.

vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně
změnit znění schválené Parlamentem;

4.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i
vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
Podle návrhu důvodové zprávy Komise bylo rozhodnutím Rady 2002/546/ES ze dne
20. června 2002, přijatým na základě čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, Španělsku do 30. června
2014 povoleno uplatňovat osvobození od daně „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias“ (dále jen „AIEM“) nebo její snížení u řady produktů, které
byly vyprodukovány na Kanárských ostrovech, s cílem posílit konkurenceschopnost
a kompenzovat dodatečné náklady na výrobu z důvodu odlehlosti, závislosti na surovinách
a energii, nutnosti vytvářet větší zásoby, malého rozsahu místního trhu a nízké úrovně
vývozní činnosti.
Dne 4. března 2013 požádalo Španělsko Komisi, aby připravila rozhodnutí Rady, kterým se
Španělsku povoluje uplatňovat osvobození od daně AIEM nebo její snížení u některých
produktů, jež byly vyprodukovány na Kanárských ostrovech, na období 2014–2020,
a upravila seznam produktů a maximální sazby uplatňované na některé z nich. Na základě
shromážděných informací Komise shledala, že zvláštní charakter Kanárských ostrovů
ohrožuje jejich rozvoj a hospodářským subjektům, které jsou na nich usazeny, způsobuje
dodatečné náklady, a je proto odůvodněné zachovat osvobození místních průmyslových
výrobků uvedených na seznamu od daně AIEM, s tím, že toto opatření je nezbytné
a přiměřené a nenarušuje integritu a soudržnost právního řádu Unie.
Vzhledem k tomu, že cílem tohoto opatření je pokračovat ve stimulaci ekonomické činnosti
a konkurenceschopnosti v nejvzdálenějších regionech a nemá rušivý vliv na vnitřní trh,
předsedkyně navrhuje, aby byl tento návrh přijat bez pozměňovacích návrhů, v souladu
s článkem 46 jednacího řádu.
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