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Pozměňovací návrh 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

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o státní podpoře k usnadnění uzavírání
nekonkurenceschopných uhelných dolů

o státní podpoře přeměny
nekonkurenceschopných uhelných dolů
v konkurenceschopné

Or.en

Pozměňovací návrh 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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Malé přispění dotovaného uhlí
k celkové skladbě zdrojů energie již 
neodůvodňuje zachování těchto dotací
k zabezpečení zásobování energií na úrovni 
Unie.

(2) Příspěvek dotovaného uhlí k celkové 
skladbě zdrojů energie odůvodňuje
zachování těchto dotací k zabezpečení 
zásobování energií na úrovni Unie, pokud 
tohoto výsledku není možné dosáhnout 
jinými prostředky.

Or.en
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Pozměňovací návrh 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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Politiky Unie podporující obnovitelná 
nízkouhlíková fosilní paliva při výrobě 
elektrické energie neodůvodňují časově 
neomezenou podporu pro 
nekonkurenceschopné uhelné doly. 
Kategorie podpory povolené nařízením 
(ES) č. 1407/2002 by proto neměly 
pokračovat po neomezeně dlouhou dobu.

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vzhledem k tomu, že EU nemá dost 
autochtonních zdrojů energie, její politiky 
na podporu obnovitelných zdrojů energie
a fosilních paliv s nízkým obsahem uhlíku
k výrobě elektrické energie ospravedlňují 
podporu poskytovanou uhelným dolům. 
Kategorie podpory povolené nařízením 
(ES) č. 1407/2002 by neměly pokračovat 
po neomezeně dlouhou dobu. V každém 
případě by měla být zachována veškerá 
veřejná podpora, která má za cíl snižovat 
dopady znečištění způsobeného uhlím.
Z eliminace podpory budou rovněž vyňaty 
doly, které budou po uplynutí desetiletého 
období schopny dosáhnout 
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konkurenceschopnosti a potřebují 
finanční injekci z veřejného sektoru, aby 
mohly investovat do technologií
k environmentálním účelům. 

Or.en

Pozměňovací návrh 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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro 
státní podporu, měly by mít členské státy 
možnost přijmout opatření k zmírnění 
sociálních a regionálních důsledků 
uzavření těchto dolů, tj. náležité ukončení 
činností v rámci neodvolatelného plánu na 
uzavření podniku a/nebo financování 
mimořádných nákladů, zejména zděděných 
závazků.

(5) Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro 
státní podporu, měly by mít členské státy 
možnost přijmout opatření k zmírnění 
sociálních a regionálních důsledků
případného uzavření těchto dolů, tj. 
náležité ukončení činností v rámci 
neodvolatelného plánu na uzavření 
podniku a/nebo financování mimořádných 
nákladů, zejména zděděných závazků.

Or.en

Pozměňovací návrh 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Evropské hornické oblasti mohou 
využít podpory k tomu, aby provedly 
udržitelnou restrukturalizaci; státní 
podpory na financování aktivních 
opatření na trhu práce by měly být 
považovány za slučitelné s vnitřním 
trhem, neboť slouží k tlumení následků 
ukončení těžby uhlí.
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Or.de

Pozměňovací návrh 27
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zmírnění negativního 
environmentálního dopadu podpory pro 
odvětví těžby uhlí by měl členský stát 
zpracovat plán vhodných opatření, 
například v oblasti energetické účinnosti, 
obnovitelných zdrojů energie nebo 
zachycování a ukládání CO2.

vypouští se

Or.fr

Odůvodnění

Cílem návrhu nařízení je poskytnout příspěvek na uzavření nekonkurenceschopných uhelných 
dolů. Ekologické úvahy jsou s touto logikou v rozporu, neboť dané doly brzy ukončí svou 
činnost.

Pozměňovací návrh 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zmírnění negativního 
environmentálního dopadu podpory pro 
odvětví těžby uhlí by měl členský stát 
zpracovat plán vhodných opatření, 
například v oblasti energetické účinnosti,
obnovitelných zdrojů energie nebo 
zachycování a ukládání CO2.

(8) V zájmu zmírnění negativního 
environmentálního dopadu podpory pro 
odvětví těžby a dovozu uhlí by měl členský 
stát zpracovat plán vhodných opatření, 
například v oblasti energetické účinnosti a
obnovitelných zdrojů energie.

Or.en



AM\833952CS.doc 7/17 PE450.663v01-00

CS

Pozměňovací návrh 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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Minimální úroveň těžby uhlí spolu
s jinými opatřeními, zejména opatřeními
k prosazování obnovitelných zdrojů 
energie, pomůže zachovat určitou část 
domácích zdrojů primární energie, což 
umožní významně zvýšit energetickou 
bezpečnost v Unii. Kromě toho určitá 
kvóta autochtonních zdrojů primární 
energie přispěje k dosažení 
environmentálních cílů v souvislosti
s udržitelným rozvojem. V rámci podpory 
autochtonních zdrojů energie v Evropě, 
která má vytvořit protiváhu obrovské 
závislosti našeho kontinentu na zdrojích 
energie ze zahraničí, je třeba uvažovat
o doplnění autochtonních zdrojů energie, 
jejichž jediným zástupcem je v mnoha 
členských státech uhlí, o nefosilní zdroje.

Or.en

Pozměňovací návrh 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V souladu se zásadou „znečišťovatel 
platí“ a vzhledem k nutnosti internalizovat 
externí náklady by podniky měly být 
povinny nést náklady na nápravu 
krátkodobých i dlouhodobých škod na 
životním prostředí způsobených jejich 
činností.
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Pozměňovací návrh 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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Při plnění tohoto úkolu musí 
Evropská komise zajistit, aby vytvoření, 
zachování a dodržování běžných podmínek 
hospodářské soutěže. Pokud jde jmenovitě
o trh s elektřinou, povaha podpory 
uhelnému průmyslu nesmí ovlivňovat 
výrobce elektřiny při volbě zdrojů 
zásobování primární energií. Ceny
a množství uhlí proto musí být určovány 
svobodnou dohodou smluvních stran na 
základě podmínek převládajících na 
světovém trhu.

(10) Při plnění tohoto úkolu musí Komise 
zajistit, aby vytvoření, zachování
a dodržování běžných podmínek 
hospodářské soutěže. Pokud jde jmenovitě
o trh s elektřinou, povaha podpory 
uhelnému průmyslu nesmí ovlivňovat 
výrobce elektřiny při volbě zdrojů 
zásobování primární energií. Ceny
a množství uhlí proto musí být určovány 
svobodnou dohodou smluvních stran na 
základě podmínek převládajících na 
světovém trhu. V zájmu zamezení 
sociálního nebo environmentální 
dumpingu by měly unijní orgány za všech 
okolností dbát o to, aby uhlí ze třetích 
zemí, které je prodáváno v Unii, bylo 
těženo v souladu se sociálními
a environmentálními standardy 
srovnatelnými se standardy, jež platí pro 
doly v Unii.

Or.en

Pozměňovací návrh 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. h a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „aktivními opatřeními na trhu práce“ 
opatření na podporu propuštěných 
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pracovníků v souvislosti s hledáním 
zaměstnání, profesním poradenstvím, 
individualizovanými opatřeními v oblasti 
odborného a dalšího vzdělávání, 
certifikací nabytých zkušeností, podporou 
podnikání nebo příspěvkem na založení 
podniku, opatřeními, jako jsou například 
podpory na hledání zaměstnání, příspěvky 
na mobilitu nebo příspěvky pro osoby, 
které se účastní celoživotního učení
a dalšího vzdělávání, a opatření, která 
podněcují zejména znevýhodněné nebo 
starší pracovníky k setrvání na trhu práce 
nebo k návratu na něj;

Or.de

Pozměňovací návrh 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

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se vztahuje pouze na náklady 
spojené s uhlím určeným k výrobě 
elektřiny, kombinované výroby tepla
a elektřiny, k výrobě koksu a jako palivo 
pro vysoké pece v ocelářském průmyslu, 
pokud k jeho využití dochází v Unii.

2. Podpora se vztahuje na náklady spojené
s uhlím určeným k výrobě elektřiny, 
kombinované výroby tepla a elektřiny,
k výrobě koksu a jako palivo pro vysoké 
pece v ocelářském průmyslu, stejně jako 
na náklady spojené s výzkumem
a investicemi do technologií ke snižování 
škodlivých emisí z uhlí, pokud k jeho 
využití dochází v Unii.

Or.en

Pozměňovací návrh 34
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provoz dotyčných výrobních jednotek je 
zahrnut do plánu na uzavření podniku, 
jehož konečný termín je stanoven 
nejpozději na 1. října 2014;

a) provoz dotyčných výrobních jednotek je 
zahrnut do plánu na uzavření podniku, 
jehož konečný termín je stanoven 
nejpozději na 1. října 2020;

Or.en

Odůvodnění

Ukončit tuto podporu dříve než v roce 2020 není rozumné, neboť za současné hospodářské 
krize by docházelo k dalším sociálním nepokojům.

Pozměňovací návrh 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

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provoz dotyčných výrobních jednotek je 
zahrnut do plánu na uzavření podniku, 
jehož konečný termín je stanoven 
nejpozději na 1. října 2014;

a) provoz dotyčných výrobních jednotek je 
zahrnut do plánu na uzavření podniku, 
jehož konečný termín je stanoven 
nejpozději na 31. prosince 2020;

Or.en

Pozměňovací návrh 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

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotyčné výrobní jednotky musí být 
definitivně uzavřeny v souladu s plánem na 

b) dotyčné výrobní jednotky musí být 
definitivně uzavřeny v souladu s plánem na 



AM\833952CS.doc 11/17 PE450.663v01-00

CS

uzavření podniku; uzavření podniku, pokud se nestaly 
konkurenceschopnými a jejich další 
provoz není nezbytný pro uspokojení 
energetických potřeb Unie;

Or.en

Pozměňovací návrh 37
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) dotyčné výrobní jednotky vykazovaly 
činnost ke dni 31. prosince 2009;

e) dotyčné výrobní jednotky vykazovaly 
činnost ke dni 31. prosince 2008;

Or.en

Pozměňovací návrh 38
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) celková výše podpory na uzavření, 
kterou členský stát poskytne konkrétnímu 
podniku, musí mít klesající tendenci, 
přičemž snížení mezi jednotlivými po sobě 
jdoucími patnáctiměsíčními obdobími 
nesmí být nižší než 33 procent podpory 
poskytnuté v prvním patnáctiměsíčním 
období stanoveném v plánu na uzavření 
podniku;

f) celková výše podpory na uzavření, 
kterou členský stát poskytne konkrétnímu 
podniku, musí mít klesající tendenci, 
přičemž snížení mezi jednotlivými po sobě 
jdoucími patnáctiměsíčními obdobími 
nesmí být nižší než 16 procent podpory 
poskytnuté v prvním patnáctiměsíčním 
období stanoveném v plánu na uzavření 
podniku;

Or.en

Pozměňovací návrh 39
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) celková výše podpory na uzavření, 
kterou členský stát poskytne konkrétnímu 
podniku, musí mít klesající tendenci, 
přičemž snížení mezi jednotlivými po sobě 
jdoucími patnáctiměsíčními obdobími 
nesmí být nižší než 33 procent podpory 
poskytnuté v prvním patnáctiměsíčním 
období stanoveném v plánu na uzavření 
podniku;

f) celková výše podpory na uzavření, 
kterou členský stát poskytne konkrétnímu 
podniku, musí mít klesající tendenci, 
přičemž snížení mezi jednotlivými po sobě 
jdoucími patnáctiměsíčními obdobími 
nesmí být nižší než 25 procent podpory 
poskytnuté v prvním patnáctiměsíčním 
období stanoveném v plánu na uzavření 
podniku;

Or.en

Pozměňovací návrh 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

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) celková výše podpory na uzavření, 
kterou členský stát poskytne konkrétnímu 
podniku, musí mít klesající tendenci, 
přičemž snížení mezi jednotlivými po sobě 
jdoucími patnáctiměsíčními obdobími 
nesmí být nižší než 33 procent podpory 
poskytnuté v prvním patnáctiměsíčním 
období stanoveném v plánu na uzavření 
podniku;

f) celková výše podpory na uzavření, 
kterou členský stát poskytne konkrétnímu 
podniku, musí mít klesající tendenci. 
Tomuto snižování podpory nepodléhají 
doly, kterým se v tomto období podařilo se 
stát konkurenceschopnými a které 
potřebují veřejné investice pouze ke 
snižování znečišťujících účinků uhlí;

Or.en

Pozměňovací návrh 41
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) celková výše podpory na uzavření g) celková výše podpory na uzavření 
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poskytnutá uhelnému průmyslu v členském 
státě nesmí po roce 2010 v žádném roce 
překročit výši podpory, která byla 
poskytnuta tímto členským státem
a schválená Komisí podle článků 4 a 5 
nařízení (ES) č. 1407/2002 na rok 2010.

poskytnutá uhelnému průmyslu v členském 
státě nesmí po roce 2011 v žádném roce 
překročit výši podpory, která byla 
poskytnuta tímto členským státem
a schválená Komisí podle článků 4 a 5 
nařízení (ES) č. 1407/2002 na rok 2010.

Or.en

Pozměňovací návrh 42
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) Členský stát musí zpracovat plán přijetí 
opatření zaměřený na zmírnění 
environmentálního dopadu využívání 
uhlí, například v oblasti energetické 
účinnosti, obnovitelných zdrojů energie 
nebo zachycování a ukládání CO2. 
Začlenění opatření představujících státní 
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 do 
tohoto plánu nemá vliv na ohlašovací 
povinnost a povinnost zachovat status 
quo, které ukládá čl. 108 odst. 3 Smlouvy
o fungování EU, ani na slučitelnost těchto 
opatření s vnitřním trhem.

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 43
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) Členský stát musí zpracovat plán přijetí 
opatření zaměřený na zmírnění 
environmentálního dopadu využívání 
uhlí, například v oblasti energetické 
účinnosti, obnovitelných zdrojů energie 

vypouští se
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nebo zachycování a ukládání CO2. 
Začlenění opatření představujících státní 
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 do 
tohoto plánu nemá vliv na ohlašovací 
povinnost a povinnost zachovat status 
quo, které ukládá čl. 108 odst. 3 Smlouvy
o fungování EU, ani na slučitelnost těchto 
opatření s vnitřním trhem.

Or.fr

Odůvodnění

Cílem návrhu nařízení je poskytnout příspěvek na uzavření nekonkurenceschopných uhelných 
dolů. Ekologické úvahy jsou s touto logikou v rozporu, neboť dané doly brzy ukončí svou 
činnost.

Pozměňovací návrh 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) Členský stát musí zpracovat plán přijetí 
opatření zaměřený na zmírnění 
environmentálního dopadu využívání uhlí, 
například v oblasti energetické účinnosti, 
obnovitelných zdrojů energie nebo 
zachycování a ukládání CO2. Začlenění 
opatření představujících státní podporu ve 
smyslu čl. 107 odst. 1 do tohoto plánu 
nemá vliv na ohlašovací povinnost
a povinnost zachovat status quo, které 
ukládá čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování 
EU, ani na slučitelnost těchto opatření
s vnitřním trhem.

h) Členský stát musí zpracovat plán přijetí 
opatření zaměřený na zmírnění 
environmentálního dopadu využívání uhlí, 
například v oblasti energetické účinnosti
a obnovitelných zdrojů energie. Začlenění 
opatření představujících státní podporu ve 
smyslu čl. 107 odst. 1 do tohoto plánu 
nemá vliv na ohlašovací povinnost
a povinnost zachovat status quo, které 
ukládá čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování 
EU, ani na slučitelnost těchto opatření
s vnitřním trhem.

Or.en
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Pozměňovací návrh 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

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li výrobní jednotky, jimž byla 
poskytnuta podpora podle článku 1, 
uzavřeny ke dni stanovenému v plánu na 
uzavření podniku, který schválila Komise, 
získá dotyčný členský stát zpět podporu 
poskytnutou za celé období, jehož se plán 
na uzavření podniku týká.

2. Pokud výrobní jednotky, jimž byla 
poskytnuta podpora podle článku 1, nejsou
uzavřeny ke dni stanovenému v plánu na 
uzavření podniku, který schválila Komise,
nestaly se konkurenceschopnými a jejich 
další provoz není nezbytný s ohledem na 
energetickou autonomii dotyčného státu,
získá dotyčný členský stát zpět podporu 
poskytnutou za celé období, jehož se plán 
na uzavření podniku týká.

Or.en

Pozměňovací návrh 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Státní podporu poskytnutou podnikům, 
které provádějí nebo prováděly činnost 
související s těžbou uhlí, aby mohly pokrýt 
náklady, jež vznikají nebo vznikly
v souvislosti s uzavřením uhelných 
výrobních jednotek a které nesouvisí se 
současnou těžbou, lze považovat za 
slučitelnou s vnitřním trhem, pokud její 
výše nepřesahuje zmíněné náklady. Tato 
podpora může být použita k pokrytí:

1. Státní podporu poskytnutou podnikům, 
které provádějí nebo prováděly činnost 
související s těžbou uhlí, aby mohly pokrýt 
náklady, jež vznikají nebo vznikly
v souvislosti s uzavřením uhelných 
výrobních jednotek nebo v souvislosti
s příspěvky na zmírnění sociálních 
následků uzavření těchto jednotek 
prostřednictvím aktivních politik na trhu 
práce a které nesouvisí se současnou 
těžbou, lze považovat za slučitelnou
s vnitřním trhem, pokud její výše 
nepřesahuje zmíněné náklady. Tato 
podpora může být použita k pokrytí:

Or.en
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Pozměňovací návrh 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nákladů na aktivní opatření na trhu 
práce a sociální programy.

Or.de

Pozměňovací návrh 48
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Prostředky z Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci (EGF) se 
nezapočítávají do maximální výše podpory 
povolené podle tohoto nařízení a mohou 
být poskytovány nad rámec této podpory.

Or.en

Odůvodnění

To, že členské státy poskytují státní podporu na uzavření dolu, jim nemůže bránit v podání 
žádosti o prostředky z EGF. Sociální a ekonomické důsledky uzavření uhelného dolu jsou 
mnohem rozsáhlejší než samotný důl.

Pozměňovací návrh 49
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – bod 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) náklady na zabezpečení uzavřeného 
dolu.

Or.en


