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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 2002/546/CE no que se 
refere ao seu período de aplicação
(COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Processo legislativo especial – consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2011)0443),

– Tendo em conta o artigo 349.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 
termos do qual foi consultado pelo Conselho (C7-0233/2011),

– Tendo em conta o artigo 55.º e o n.° 1 do artigo 46.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2011),

1. Aprova a proposta da Comissão;

2. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente o texto 
aprovado pelo Parlamento;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) não autoriza, em princípio, 
nenhuma diferença entre a tributação dos produtos locais das Ilhas das Canárias e a tributação 
dos produtos provenientes de Espanha ou de outros Estados-Membros.

A Decisão 2002/546/CE do Conselho, de 20 de Junho de 20021, adoptada com base no n.º 2 
do artigo 299.º do Tratado CE, autoriza a Espanha a aplicar, até 31 de Dezembro de 2011, 
isenções ou reduções do imposto conhecido como AIEM a uma lista de produtos fabricados 
localmente nas Ilhas Canárias. A Decisão 2002/546/CE expõe as razões que justificam a 
adopção de medidas específicas, destinadas a reforçar a indústria local, melhorando, para o 
efeito, a sua competitividade. 

A crise económica mundial de 2009, pelo seu impacto na redução das viagens, teve graves 
consequências na economia das Ilhas Canárias, que dependem fortemente das receitas do 
turismo. Assim, no período de 2001 a 2007, a taxa de desemprego variou entre 10,4% e 12%, 
tendo subido para 26,2% em 2009.

Em 16 de Novembro de 2010, a Espanha apresentou à Comissão Europeia um pedido visando 
prorrogar o período de aplicação da Decisão 2002/546/CE por dois anos, de modo a que a 
data de expiração da decisão coincidisse com a data das «Orientações relativas aos auxílios 
estatais com finalidade regional para o período 2007-2013». A análise da Comissão teve em 
conta a dimensão das dificuldades que afectam as Ilhas Canárias. Com base nos elementos 
disponíveis, a Comissão concluiu que se justifica deferir o pedido da Espanha.

Consequentemente, foi apresentada uma proposta de Decisão do Conselho que altera a 
Decisão 2002/546/CE no que se refere ao seu período de aplicação, permitindo a prorrogação 
do período de aplicação até 31 de Dezembro de 2013.

CONCLUSÕES

Em conformidade com o disposto no artigo 46.º do Regimento, o presidente propõe a 
aprovação desta resolução sem alterações. 
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