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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna
(COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2014)0171),

– med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0106/2014),

– med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0000/2014).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Enligt motiveringen till kommissionens förslag har Spanien genom rådets beslut 2002/546/EG 
av den 20 juni 2002 som antogs på grundval av artikel 299.2 i EG-fördraget (nu artikel 349 i 
EUF-fördraget), bemyndigats att till och med den 30 juni 2014 på vissa produkter som 
framställs på Kanarieöarna tillämpa fullständiga eller partiella befrielser från den skatt som 
betecknas Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias 
(nedan kallad AIEM). Dessa specifika åtgärder antogs för att stärka konkurrenskraften och 
kompensera för högre produktionskostnader på grund av råvaru- och energiberoendet, 
behovet av att bygga upp lager, den begränsade storleken på den lokala marknaden och den 
lågt utvecklade exportverksamheten, som är en följd av öarnas isolering. 

De spanska myndigheterna begärde den 4 mars 2013 att kommissionen skulle ta fram ett 
förslag till rådsbeslut om bemyndigande för Spanien att tillämpa fullständiga eller partiella 
befrielser från AIEM-skatten under perioden 2014−2020 för vissa produkter som framställs 
på Kanarieöarna och om ändring av förteckningen över produkter och av de maximala 
skattebefrielserna för vissa produkter. På grundval av den information som hade samlats in 
kunde kommissionen konstatera att de särdrag som Kanarieöarna uppvisar hämmar öarnas 
utveckling genom att de ger upphov till extrakostnader för de lokala ekonomiska aktörerna 
och att det är berättigat att bibehålla befrielser från AIEM-skatten för en rad industriprodukter 
som framställs på Kanarieöarna. Vidare ansåg kommissionen att åtgärden är nödvändig och 
proportionell och inte undergräver integriteten och sammanhanget hos unionsrätten.

Med tanke på att dessa åtgärder syftar till att stimulera den ekonomiska verksamheten och 
konkurrenskraften i ett yttersta randområde, utan att det bryter mot unionens rättsordning, 
föreslår ordföranden att detta förslag antas utan ändringsförslag, i enlighet med artikel 46 i 
arbetsordningen.


