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Raadplegingsprocedure
Goedkeuringsprocedure
Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)
Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling
Amendementen van het Parlement in twee kolommen
Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.
In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.
Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde
tekst
Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst,
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de AIEM-belastingregeling
die van toepassing is op de Canarische eilanden
(COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))
(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)
Het Europees Parlement,
–

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2014)0171),

–

gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0106/2014),

–

gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–

gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2014),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende
wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING
Volgens de toelichting bij het Commissievoorstel mag Spanje krachtens Beschikking
2002/546/EG van 20 juni 2002 van de Raad tot 30 juni 2014 bepaalde producten die lokaal
worden vervaardigd op de Canarische eilanden vrijstellen van de 'Arbitrio sobre
Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias' (AIEM-belasting) dan wel deze
belasting verminderen, teneinde het concurrentievermogen te vergroten en compensatie te
bieden voor de extra productiekosten die ontstaan vanwege de geïsoleerde ligging, de
afhankelijkheid van grondstoffen en energie, de noodzaak om voorraden aan te leggen, de
beperkte omvang van de lokale markt en de geringe exportactiviteit.
Op 4 maart 2013 verzocht Spanje de Commissie een besluit van de Raad op te stellen op
grond waarvan Spanje voor de periode 2014-2020 wordt gemachtigd vrijstelling of
vermindering van de AIEM-belasting te verlenen voor bepaalde producten die lokaal op de
Canarische eilanden worden vervaardigd, en waarbij de lijst van producten en van het
toepasselijk maximumtarief voor sommige daarvan wordt aangepast. Op grond van de
vergaarde informatie is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de specifieke kenmerken
van de Canarische eilanden hun ontwikkeling belemmeren en extra kosten met zich
meebrengen voor de marktdeelnemers daar. Het is derhalve gerechtvaardigd de vrijstelling
van de AIEM-belasting te handhaven voor een lijst van lokaal vervaardigde industriële
producten. Deze maatregel is noodzakelijk en evenredig en doet geen afbreuk aan de
integriteit en de samenhang van de rechtsorde van de Unie.
Aangezien met deze maatregel wordt beoogd de economische activiteit en het
concurrentievermogen in een ultraperifeer gebied te blijven stimuleren zonder afbreuk te doen
aan de rechtsorde van de Unie, adviseert de voorzitter dit voorstel ongewijzigd aan te nemen,
overeenkomstig artikel 46 van het Reglement.
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