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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud
Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas.
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.
Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta,
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja
neljandale reale viide muudetavale sättele.
Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi
muudatusettepanekud
Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi
kriipsutatud.
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Kanaari saartel kehtiva AIEM-maksu
kohta
(COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))
(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)
Euroopa Parlament,
–

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2014)0171),

–

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0106/2014),

–

võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1,

–

võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0000/2014),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa
Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI
Vastavalt komisjoni ettepaneku seletuskirjale lubatakse Hispaanial nõukogu 20. juuni 2002.
aasta otsusega 2002/546/EÜ, mis on vastu võetud Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli
299 lõikega 2 (praegune Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 349) kuni 1. juulini 2014
kohaldada vabastusi või vähendusi maksu "Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias" (edaspidi AIEM) mõningate Kanaari saartel kohalikult
toodetud toodete suhtes, et suurendada konkurentsivõimet ja kompenseerida täiendavaid
tootmiskulusid, mille põhjustavad isoleeritus, sõltumine toorainest ja elektrist, vajadus koguda
suuremaid varusid ja väike kohalik turg, millele lisandub vähearenenud eksporditegevus.
Hispaania palus 4. märtsil 2013. aastal komisjonil valmistada ette nõukogu otsus vabastuste
või vähenduste kohaldamiseks AIEM-maksu kohta mõningate Kanaari saartel kohalikult
toodetud toodete suhtes ajavahemikul 2014–2020, tehes muudatusi toodete loetellu ja
maksimaalmääradesse, mida kohaldatakse mõnedele neist toodetest. Komisjon leidis kogutud
teabe põhjal, et Kanaari saarte eriomadused piiravad nende arengut ja põhjustavad kohalikele
ettevõtjatele lisakulutusi ja et nimekirja kuuluva kohapeal toodetud tööstustoodangu jaoks
AIEM-maksu vabastuse säilitamine on õigustatud, arvestades, et see meede on vajalik ja
proportsionaalne, ning ei kahjusta ELi õiguskorra terviklikkust ja ühtsust.
Arvestades asjaoluga, et see meede on ette nähtud majanduse jätkuvaks stimuleerimiseks ja
konkurentsivõime suurendamiseks ühes äärepoolsematest piirkondadest, teeb esimees
ettepaneku, et see ettepanek võetaks vastu vastavalt kodukorra artiklile 46 muutmata kujul.
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