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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα
*
***
***I
***II
***III

Διαδικασία διαβούλευσης
Διαδικασία έγκρισης
Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)
Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης
Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες
Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.
Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.
Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου
Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τον φόρο AIEM που
εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους
(COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0171),

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0106/2014),

–

έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2014),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.

καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το
Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται
να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο,
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που επισυνάπτεται στην πρόταση της Επιτροπής, η
απόφαση 2002/546/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2002, η οποία εκδόθηκε βάσει του
άρθρου 299 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 349 ΣΛΕΕ), επιτρέπει στην Ισπανία
να εφαρμόσει έως τις 30 Ιουνίου 2014, εξαιρέσεις ή μειώσεις του φόρου «Arbitrio sobre
Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (εφεξής «AIEM») για
ορισμένα προϊόντα που παράγονται τοπικά στις Καναρίους Νήσους, με σκοπό την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και την αντιστάθμιση του επιπρόσθετου κόστους παραγωγής που
οφείλεται στην απομόνωση, στην εξάρτηση ως προς τις πρώτες ύλες και την ενέργεια, στην
υποχρέωση σύστασης αποθεμάτων, και στο μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς σε συνδυασμό
με το χαμηλό επίπεδο εξαγωγικής δραστηριότητας.
Στις 4 Μαρτίου 2013, η Ισπανία ζήτησε από την Επιτροπή να εκπονήσει απόφαση του
Συμβουλίου η οποία να επιτρέπει στην Ισπανία να εφαρμόσει εξαιρέσεις ή μειώσεις του
φόρου AIEM σε ορισμένα προϊόντα που παράγονται τοπικά στις Καναρίους Νήσους για την
περίοδο 2014-2020, τροποποιώντας την κατάσταση των προϊόντων και τα ανώτατα ποσοστά
που εφαρμόζονται σε ορισμένα εξ αυτών. Επί τη βάσει των πληροφοριών που έχουν
συλλεχθεί, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα αφενός ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των Καναρίων Νήσων αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή τους και ευθύνονται για το
επιπλέον κόστος που επωμίζονται οι εκεί εγκατεστημένοι φορείς, και αφετέρου ότι
δικαιολογείται να διατηρηθούν οι εξαιρέσεις από τον φόρο AIEM που εφαρμόζονται σε μία
σειρά τοπικά παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων λαμβανομένου υπόψη ότι το μέτρο είναι
αναγκαίο και ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και δεν υπονομεύει την ακεραιότητα και
τη συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης.
Έχοντας υπόψη ότι το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη συνέχιση της τόνωσης της οικονομικής
δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας σε μία εξόχως απόκεντρη περιοχή, χωρίς να
διαταράσσεται η έννομη τάξη της Ένωσης, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παρούσας
πρότασης χωρίς τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού.
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