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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu 
jeho použitelnosti
(KOM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2011)0443),

– s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0233/2011),

– s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2011),

1. schvaluje návrh Rady;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) v zásadě nedovolují na Kanárských 
ostrovech žádné rozdíly ve zdanění mezi místními produkty a produkty ze Španělska nebo 
jiných členských států.

Rozhodnutím Rady 2002/546/ES ze dne 20. června 20021, přijatým na základě čl. 299 odst. 2 
Smlouvy o ES, bylo Španělsku až do 31. prosince 2011 povoleno uplatňovat osvobození od 
daně AIEM nebo její snížení u některých produktů, které byly vyprodukovány na Kanárských 
ostrovech. Rozhodnutí 2002/546/ES uvádí důvody, které vedly k přijetí konkrétních opatření, 
jejichž cílem je posílit místní průmysl zvýšením jeho konkurenceschopnosti.

Celosvětová hospodářská krize z roku 2009 a její dopad v podobě poklesu cestovního ruchu 
měly na hospodářství Kanárských ostrovů, které jsou na příjmech z turismu vysoce závislé, 
vážné důsledky. Nezaměstnanost se tak v roce 2009 zvýšila z úrovně, která se v letech 2001 
až 2007 pohybovala mezi 10,4 až 12 %, na 26,2 % . 

Dne 16. listopadu 2010 předložilo Španělsko Evropské komisi žádost o prodloužení doby 
použitelnosti rozhodnutí 2002/546/ES o dva roky, takže by bylo datum ukončení jeho 
použitelnosti shodné s datem ukončení použitelnosti Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře 
na období 2007 – 2013. Komise žádost posoudila s ohledem na rozsah znevýhodnění 
Kanárských ostrovů. Došla k závěru, že na základě dostupných údajů je udělení prodloužení 
odůvodněné.

Proto se předkládá návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud 
jde o dobu jeho použitelnosti, s cílem umožnit prodloužení doby použitelnosti do 31. prosince 
2013. 

ZÁVĚR

V návaznosti na ustanovení článku 46 jednacího řádu navrhuje předseda, aby bylo toto 
usnesení schváleno beze změn.

                                               
1Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s.22-27


