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(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act
Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane
Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana
din dreapta.
În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.
Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat
Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind taxa AIEM aplicabilă în
Insulele Canare
(COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))
(Procedura legislativă specială – consultare)
Parlamentul European,
–

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2014)0171),

–

având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0106/2014),

–

având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de
procedură,

–

având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7–0000/2014),

1.

aprobă propunerea Comisiei;

2.

invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se
îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.

solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în
mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE
Potrivit expunerii de motive din propunerea Comisiei, Decizia 2002/546/EC a Consiliului din
20 iunie 2002, adoptată în temeiul articolului 299 alineatul (2) din Tratatul CE (în prezent
articolul 349 din TFUE), autorizează Spania să aplice, până la 30 iunie 2014, scutiri sau
reduceri ale taxei „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas
Canarias” (denumită în continuare „AIEM”) pentru anumite produse fabricate local în
Insulele Canare pentru a consolida competitivitatea și a compensa costurile suplimentare de
producție generate de izolare, dependența de materii prime și energie, obligația de a crea
stocuri, dimensiunea redusă a pieței locale și nivelul redus al exporturilor.
La 4 martie 2013, Spania a solicitat Comisiei să pregătească o decizie a Consiliului care să
autorizeze Spania să aplice scutiri sau reduceri ale taxei AIEM pentru anumite produse
fabricate local în Insulele Canare pentru perioada 2014-2020 și să modifice lista produselor și
a ratelor maxime aplicabile unora dintre acestea. Pe baza informațiilor strânse, Comisia a
concluzionat că trăsăturile specifice ale insulelor Canare le frânează dezvoltarea și sunt
responsabile pentru costurile suplimentare suportate de operatorii locali și că este justificat să
se mențină scutirea sau reducerea taxei AIEM pentru o listă de produse fabricate la nivel
local, având în vedere că această măsură este necesară și proporțională și nu aduce atingere
integrității și coerenței ordinii juridice a Uniunii.
Având în vedere că această măsură vizează continuarea stimulării activității economice și a
competitivității într-o regiune ultraperiferică, fără a aduce atingere ordinii juridice a Uniunii,
președinta propune aprobarea propunerii fără amendamente, în conformitate cu articolul 46
din Regulamentul său de procedură.
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