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Изменение 21
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip
Hidalgo

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

относно държавната помощ за 
улесняване на закриването на 
неконкурентоспособни въглищни мини

относно държавната помощ за 
улесняване на прехода на 
неконкурентоспособни въглищни мини 
към конкурентоспособност

Or.en

Изменение 22
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за регламент
Съображение 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Малкият принос на субсидираните 
въглища към общия енергиен микс вече
не оправдава запазването на такива 
субсидии с оглед на сигурността на 
енергийните доставки на равнище ЕС.

(2) Приносът на субсидираните 
въглища към общия енергиен микс 
оправдава запазването на такива 
субсидии с оглед на сигурността на 
енергийните доставки на равнище ЕС, 
ако този резултат не може да бъде 
гарантиран с други средства.

Or.en
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Изменение 23
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Предложение за регламент
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Политиките на съюза за 
насърчаване на възобновяемите 
енергоносители и изкопаеми горива, с 
по-ниски емисии на СО2 за 
производство на електроенергия не 
оправдават безкрайната подкрепа за 
неконкурентоспособните въглищни 
мини. Категориите помощи, 
позволени с Регламент (ЕО) № 
1407/2002, следователно не следва да 
бъдат продължавани безсрочно.

заличава се

Or.en

Изменение 24
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) С оглед на недостига на местни 
енергийни източници в ЕС 
политиките на Съюза за насърчаване 
на възобновяемите и изкопаемите
горива с ниско съдържание на въглерод 
за производство на електроенергия 
оправдават подкрепата за 
въглищните мини. Категориите 
помощи, позволени с Регламент (ЕО) 
№ 1407/2002, не следва да бъдат 
запазени безсрочно. При всички случаи 
държавните помощи, насочени към 
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намаляване на последствията от 
замърсяването, причинено от 
въглищата, следва да бъдат запазени. 
Мините, които в срок от десет 
години са в състояние да постигнат 
конкурентоспособност и се нуждаят 
от финансова подкрепа от публичния 
сектор, което ще им даде 
възможност да направят инвестиции 
в технологии за екологични цели, 
също ще са освободени от 
прекратяване на подпомагането.

Or.en

Изменение 25
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Предложение за регламент
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Без да се засягат общите правила за 
държавна помощ, държавите-членки 
следва да са в състояние да вземат 
мерки за намаляване на социалните и 
регионалните последици от 
закриването на мините, т.е. 
постепенното спиране на дейността в 
рамките на неотменим план за 
закриване и/или финансиране на 
извънредни разходи, по-конкретно 
наследени задължения.

(5) Без да се засягат общите правила за 
държавна помощ, държавите-членки 
следва да са в състояние да вземат 
мерки за намаляване на социалните и 
регионалните последици от 
евентуалното закриване на мините, 
т.е. постепенното спиране на дейността 
в рамките на неотменим план за 
закриване и/или финансиране на 
извънредни разходи, по-конкретно 
наследени задължения.

Or.en

Изменение 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Европейските въгледобивни 
региони могат да използват 
възможностите за подпомагане, за да 
разработят устойчиво 
преструктуриране; държавните 
помощи за покриване на активната 
политика за пазара на труда следва да 
са съвместими с вътрешния пазар, 
тъй като служат за смекчаване на 
последиците за обществото от 
закриването на производството на 
въглища.

Or.de

Изменение 27
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да смекчат отрицателното 
въздействие на помощта за 
въгледобивния сектор върху околната 
среда, държавите-членки следва да 
представят план с подходящи мерки, 
например, в областта на енергийната 
ефективност, възобновяемите 
енергии или улавяне и съхранение на 
въглероден диоксид.

заличава се

Or.fr

Обосновка

Целта на предложението за регламент е да съпътства закриването на 
неконкурентоспособни въглищни мини. Включването на екологични съображения 
противоречи на тази логика, тъй като е предвидено засегнатите мини да 
преустановят дейността си в кратки срокове.
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Изменение 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да смекчат отрицателното 
въздействие на помощта за 
въгледобивния сектор върху околната 
среда, държавите-членки следва да 
представят план с подходящи мерки, 
например, в областта на енергийната 
ефективност, възобновяемите енергии 
или улавяне и съхранение на 
въглероден диоксид.

(8) За да смекчат отрицателното 
въздействие на помощта за 
въгледобивния сектор и вноса на 
въглища върху околната среда, 
държавите-членки следва да представят 
план с подходящи мерки, например, в 
областта на енергийната ефективност и 
на възобновяемите енергии.

Or.en

Изменение 29
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Едно минимално равнище на 
въгледобива, съчетано с други мерки,
особено насочените към 
насърчаването на източници на 
възобновяема енергия, ще допринесе за 
поддържането на квота на основни 
енергийни източници, което ще 
позволи значителното засилване на 
енергийната сигурност на Съюза. 
Освен това една квота на местни 
източници на първично енергийно 
снабдяване ще подпомогне 
насърчаването на екологични цели във 
връзка с устойчивото развитие. В 
настоящата рамка за насърчаване на 
местните енергийни източници в 
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Европа, за да се противодейства на 
силната зависимост на континента 
от енергийни източници извън 
границите му, следва да се разисква 
допълването на местните енергийни 
източници, които в много държави-
членки са представени само от 
въглища, от неизкопаеми горива;

Or.en

Изменение 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“ и 
необходимостта от интернализация 
на външни разходи предприятията 
следва да бъдат задължени да 
покриват разходите за отстраняване 
на краткосрочните и дългосрочните 
екологични щети, нанесени от 
дейността им.

Or.en

Изменение 31
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Предложение за регламент
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В изпълнение на своята задача 
Европейската комисия следва да 
гарантира, че са създадени, поддържани 
и спазвани нормални условия за 

(10) В изпълнение на своята задача 
Комисията следва да гарантира, че са 
създадени, поддържани и спазвани 
нормални условия за конкуренция. С 
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конкуренция. С оглед по-специално на 
пазара на електроенергия, помощта за 
въгледобивната промишленост следва 
да бъде в такъв размер, че да не влияе на 
избора, който производителите на 
електроенергия правят относно 
видовете източници на първично 
енергийно снабдяване. Следователно 
цените на въглищата и техните 
количества следва да се договарят 
свободно между договарящите се 
страни с оглед на преобладаващите 
условия на световния пазар.

оглед по-специално на пазара на 
електроенергия, помощта за 
въгледобивната промишленост следва 
да бъде в такъв размер, че да не влияе на 
избора, който производителите на 
електроенергия правят относно 
видовете източници на първично 
енергийно снабдяване. Следователно 
цените на въглищата и техните 
количества следва да се договарят 
свободно между договарящите се 
страни с оглед на преобладаващите
условия на световния пазар. Във всеки 
случай, за да се предотврати 
социалният или екологичен дъмпинг, 
органите на Съюза следва да 
гарантират, че въглищата от трети 
държави, които се търгуват в Съюза, 
се добиват в съответствие с 
определени социални и екологични 
стандарти, които са равностойни на 
изискваните от мините в Съюза.

Or.en

Изменение 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 1 – буква з а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

з а) мерки от „активната политика 
за пазара на труда“ за подкрепа на 
засегнати работници при търсенето 
на работа, професионално 
ориентиране, индивидуални мерки за 
обучение и повишаване на 
квалификацията, удостоверяване на 
натрупания опит, насърчаване на 
предприемачеството или помощи за 
откриване на предприятие, мерки, 
като например помощи за търсене на 
работа, помощи за преместване или 
помощи за лица, които участват в 
дейности за учене през целия живот и 
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в мерки за повишаване на 
квалификацията, както и мерки за 
влизане или оставане на пазара на 
труда за особено възрастните 
работници и работниците в най-
неблагоприятно положение;

Or.de

Изменение 33
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Помощта следва да обхваща само
разходи за въглища, предназначени за 
производство на електроенергия, 
комбинирано производство на топло- и 
електроенергия, производство на кокс и 
гориво за доменните пещи в 
стоманодобивната промишленост, 
когато този вид употреба се извършва 
на територията на Съюза.

2. Помощта следва да обхваща разходи 
за въглища, предназначени за 
производство на електроенергия, 
комбинирано производство на топло- и 
електроенергия, производство на кокс и 
гориво за доменните пещи в 
стоманодобивната промишленост, 
както и във връзка с научни 
изследвания и инвестиции в 
технологии, насочени към намаляване 
на замърсяването от въглищни 
емисии, когато този вид употреба се 
извършва на територията на Съюза.

Or.en

Изменение 34
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) функционирането на съответните 
производствени единици трябва да е 
част от план за закриването им, чийто 

а) функционирането на съответните 
производствени единици трябва да е 
част от план за закриването им, чийто 



AM\833952BG.doc 11/18 PE450.663v01-00

BG

краен срок е по-късно от 1 октомври 
2014 г.;

краен срок е по-късно от 1 октомври 
2020 г.;

Or.en

Обосновка

Не е разумно помощта да бъде прекъсната преди 2020 г., тъй като това би довело до 
допълнителни социални брожения по време на настоящата икономическа криза.

Изменение 35
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) функционирането на съответните 
производствени единици трябва да е 
част от план за закриването им, чийто 
краен срок е по-късно от 1 октомври 
2014 г.;

а) функционирането на съответните 
производствени единици представлява 
част от план за закриването им, като 
крайната дата за това не е по-късно от 
31 декември 2020 г.;

Or.en

Изменение 36
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio 
Masip Hidalgo

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съответните производствени единици 
следва да бъдат окончателно закрити в 
съответствие с плана за закриване;

б) съответните производствени единици 
следва да бъдат окончателно закрити в 
съответствие с плана за закриване, в 
случай че не са станали 
конкурентоспособни и при условие че 
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продължаването на дейността им не 
е необходимо за посрещане на 
енергийните нужди на Съюза;

Or.en

Изменение 37
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съответните производствени единици 
трябва да са били в експлоатация към 31 
декември 2009 г.;

д) съответните производствени единици 
трябва да са били в експлоатация към 31 
декември 2008 г.;

Or.en

Изменение 38
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 – буква e 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) общият размер на помощта за 
закриване, отпусната от държава-членка 
на определено предприятие, трябва да 
следва низходяща тенденция, като 
намалението между последователни 
периоди от 15 месеца не трябва да е по-
малко от 33 % от помощта, предвидена 
в първоначалния период от 15 месеца на 
плана за закриване;

е) общият размер на помощта за 
закриване, отпусната от държава-членка 
на определено предприятие, трябва да 
следва низходяща тенденция, като 
намалението между последователни 
периоди от 15 месеца не трябва да е по-
малко от 16 % от помощта, предвидена 
в първоначалния период от 15 месеца на 
плана за закриване;

Or.en

Изменение 39
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 – буква e 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) общият размер на помощта за 
закриване, отпусната от държава-членка 
на определено предприятие, трябва да 
следва низходяща тенденция, като 
намалението между последователни 
периоди от 15 месеца не трябва да е по-
малко от 33 % от помощта, предвидена 
в първоначалния период от 15 месеца на 
плана за закриване;

е) общият размер на помощта за 
закриване, отпусната от държава-членка 
на определено предприятие, трябва да 
следва низходяща тенденция, като 
намалението между последователни 
периоди от 15 месеца не трябва да е по-
малко от 25 % от помощта, предвидена 
в първоначалния период от 15 месеца на 
плана за закриване;

Or.en

Изменение 40
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 – буква e 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) общият размер на помощта за 
закриване, отпусната от държава-членка 
на определено предприятие, трябва да 
следва низходяща тенденция, като 
намалението между последователни 
периоди от 15 месеца не трябва да е 
по-малко от 33 % от помощта, 
предвидена в първоначалния период 
от 15 месеца на плана за закриване;

е) общият размер на помощта за 
закриване, отпусната от държава-членка 
на определено предприятие, трябва да 
следва низходяща тенденция.
Настоящото намаление на помощта 
не се прилага за мини, които през 
това време са успели да станат 
конкурентоспособни и на които са им 
необходими държавни инвестиции, 
насочени само към намаляване на 
замърсяването, причинено от 
въглищата.

Or.en

Изменение 41
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общият размер на помощта за 
закриване, отпусната от държава-членка 
на въгледобивната промишленост за 
всяка година след 2010 г., не трябва да 
надвишава общия размер на помощите, 
отпуснати от тази държава-членка в 
съответствие с членове 4 и 5 от 
Регламент (ЕО) № 1407/2002 за 2010 
година.

ж) общият размер на помощта за 
закриване, отпусната от държава-членка 
на въгледобивната промишленост за 
всяка година след 2011 г., не трябва да 
надвишава общия размер на помощите, 
отпуснати от тази държава-членка в 
съответствие с членове 4 и 5 от 
Регламент (ЕО) № 1407/2002 за 2010 
година.

Or.en

Изменение 42
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква з 

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) Държавите-членки следва да 
представят план с подходящи мерки 
за смекчаване на отрицателното 
въздействие от използването на 
въглища върху околната среда, 
например, в областта на енергийната 
ефективност, възобновяемите 
енергии или улавяне и съхранение на 
въглероден диоксид. Включването в 
такъв план на мерки, представляващи 
държавна помощ по смисъла на член 
107, параграф 1, не засяга 
задълженията за уведомление и 
изчакване, наложени на държавите-
членки по отношение на тези мерки с 
член 108, параграф 3 от ДФЕС, както 
не засяга и съвместимостта на тези 
мерки с вътрешния пазар.

заличава се

Or.en
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Изменение 43
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква з 

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) Държавите-членки следва да 
представят план с подходящи мерки 
за смекчаване на отрицателното 
въздействие от използването на 
въглища върху околната среда, 
например, в областта на енергийната 
ефективност, възобновяемите 
енергии или улавяне и съхранение на 
въглероден диоксид. Включването в 
такъв план на мерки, представляващи 
държавна помощ по смисъла на член 
107, параграф 1, не засяга 
задълженията за уведомление и 
изчакване, наложени на държавите-
членки по отношение на тези мерки с 
член 108, параграф 3 от ДФЕС, както 
не засяга и съвместимостта на тези 
мерки с вътрешния пазар.

заличава се

Or.fr

Обосновка

Целта на предложението за регламент е да съпътства закриването на 
неконкурентоспособни въглищни мини. Включването на екологични съображения 
противоречи на тази логика, тъй като е предвидено засегнатите мини да 
преустановят дейността си в кратки срокове.

Изменение 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква з 

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) Държавите-членки следва да 
представят план с подходящи мерки за 
смекчаване на отрицателното 

з) Държавите-членки следва да 
представят план с подходящи мерки за 
смекчаване на отрицателното 
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въздействие от използването на въглища 
върху околната среда, например, в 
областта на енергийната ефективност,
възобновяемите енергии или улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид. 
Включването в такъв план на мерки, 
представляващи държавна помощ по 
смисъла на член 107, параграф 1, не 
засяга задълженията за уведомление и 
изчакване, наложени на държавите-
членки по отношение на тези мерки с 
член 108, параграф 3 от ДФЕС, както не 
засяга и съвместимостта на тези мерки с 
вътрешния пазар.

въздействие от използването на въглища 
върху околната среда, например, в 
областта на енергийната ефективност и 
възобновяемите енергии. Включването в 
такъв план на мерки, представляващи 
държавна помощ по смисъла на член 
107, параграф 1, не засяга задълженията 
за уведомление и изчакване, наложени 
на държавите-членки по отношение на 
тези мерки с член 108, параграф 3 от 
ДФЕС, както не засяга и 
съвместимостта на тези мерки с 
вътрешния пазар.

Or.en

Изменение 45
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако производствените единици, на 
които е отпусната помощ съгласно 
параграф 1, не са закрити на 
определената в плана за закриване дата, 
съгласно разрешението на Комисията, 
съответната държава-членка следва да 
възстанови всички помощи, отпуснати 
за целия период на плана за закриване.

2. Ако производствените единици, на 
които е отпусната помощ съгласно 
параграф 1, не са закрити на 
определената в плана за закриване дата 
съгласно разрешението на Комисията, 
дотогава не са станали 
конкурентоспособни и 
продължаването на дейността им не 
е необходимо в контекста на 
енергийната самостоятелност на 
държавата, съответната държава-
членка следва да възстанови всички 
помощи, отпуснати за целия период на 
плана за закриване.

Or.en
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Изменение 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавните помощи в полза на 
предприятия, извършващи или 
извършвали дейности, свързани с 
въгледобивната промишленост, с цел те 
да бъдат улеснени при покриването на 
разходите, възникващи или възникнали 
поради закриването на въгледобивните 
единици, и които не са свързани с 
текущото производство, могат да се 
считат за съвместими с правилата на 
вътрешния пазар, при условие че 
платената сума не надхвърля тези 
разходи. Тези помощи може да се 
използват за покриване на:

1. Държавните помощи в полза на 
предприятия, извършващи или 
извършвали дейности, свързани с 
въгледобивната промишленост, с цел те 
да бъдат улеснени при покриването на 
разходите, възникващи или възникнали 
поради закриването на въгледобивните
единици, и които не са свързани с 
текущото производство, или 
помощите, които допринасят за 
облекчаването на социалните 
последици от закриването чрез 
активни политики за пазара на 
труда, могат да се считат за съвместими 
с правилата на вътрешния пазар, при 
условие че платената сума не надхвърля 
тези разходи. Тези помощи може да се 
използват за покриване на:

Or.en

Изменение 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) разходи за активна политика за 
пазара на труда и социални планове

Or.de
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Изменение 48
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Финансирането, отпуснато от 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията (ЕФПГ), не се 
включва в максималната сума и за 
него може да се кандидатства в 
допълнение към разрешената от 
настоящия регламент помощ.

Or.en

Обосновка

На държавите-членки трябва да е позволено да кандидатстват за финансиране от 
ЕФПГ, когато е отпусната държавна помощ за закриване на мина. Социалните и 
икономически последици от затварянето на една въглищна мина са много по-значими 
от самата мина.

Изменение 49
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1 – буква л a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) свързани с обезопасяване на 
закрития обект разходи.

Or.en


