
AM\833952DA.doc PE450.663v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Regionaludviklingsudvalget

2010/0220(NLE)

11.10.2010

ÆNDRINGSFORSLAG
21 - 49

Udkast til udtalelse
Jan Březina
(PE448.995v01-00)

om forslag til Rådets forordning om statsstøtte til fremme af lukning af 
urentable miner

Forslag til forordning
(COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))



PE450.663v01-00 2/17 AM\833952DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\833952DA.doc 3/17 PE450.663v01-00

DA

Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Om statsstøtte til fremme af lukning af 
urentable miner

Om statsstøtte til fremme af urentable 
kulminers overgang til en 
konkurrencedygtig økonomi

Or.en

Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det lille bidrag, som den 
subventionerede stenkul yder til EU's 
samlede energimix, berettiger ikke længere
opretholdelse af støtteforanstaltninger for 
at sikre energiforsyningen på EU-plan.

(2) Det bidrag, som den subventionerede 
stenkul yder til EU's samlede energimix, 
berettiger opretholdelse af 
støtteforanstaltninger for at sikre 
energiforsyningen på EU-plan, indtil dette 
mål kan nås med andre midler.

Or.en

Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Betragtning 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionens målsætninger om at fremme 
vedvarende energikilder og fossile 
brændsler med lavere kulstofindhold til 
elproduktion berettiger ikke, at der ydes 
støtte til urentable kulminer i det 
uendelige. De støttekategorier, der er 
tilladt ifølge forordning (EF) 1407/2002, 
bør derfor ikke videreføres på ubestemt 
tid.

udgår

Or.en

Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I betragtning af manglen på 
indenlandske energikilder i EU berettiger 
Unionens målsætninger om at fremme 
vedvarende energikilder og fossile 
brændsler med lavere kulstofindhold til 
elproduktion, at der ydes støtte til 
kulminer. De støttekategorier, der er 
tilladt ifølge forordning (EF) nr. 
1407/2002, bør ikke opretholdes på 
ubestemt tid. Derimod bør al offentlig 
støtte med henblik på at reducere 
virkningerne af forurening fra kul 
opretholdes. De miner, som efter en 
tiårsperiode er blevet konkurrencedygtige, 
og som på grund af miljøhensyn kræver
finansielle tilskud fra den offentlige 
sektor for at gennemføre teknologiske 
investeringer, vil heller ikke være omfattet 
af afskaffelsen af støtten.

Or.en
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Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med forbehold af de generelle 
statsstøtteregler bør medlemsstaterne 
kunne træffe foranstaltninger for at afbøde 
de sociale og regionale følgevirkninger af 
minelukninger, dvs. en velordnet 
aktivitetsafvikling som led i en 
uigenkaldelig lukningsplan og/eller 
finansiering af ekstraordinære udgifter, 
især i forbindelse med gamle forpligtelser.

(5) Med forbehold af de generelle 
statsstøtteregler bør medlemsstaterne 
kunne træffe foranstaltninger for at afbøde 
de sociale og regionale følgevirkninger af 
eventuelle minelukninger, dvs. en 
velordnet aktivitetsafvikling som led i en 
uigenkaldelig lukningsplan og/eller 
finansiering af ekstraordinære udgifter, 
især i forbindelse med gamle forpligtelser.

Or.en

Ændringsforslag 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) De europæiske mineområder kan 
udnytte støttemulighederne til at sikre en 
bæredygtig strukturomlægning. Statsstøtte 
til dækning af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger bør være 
forenelig med det indre marked, idet den 
tjener til at afbøde de sociale 
konsekvenser af ophør af 
kulproduktionen.

Or.de
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Ændringsforslag 27
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at afbøde de negative 
miljøvirkninger af statsstøtte til 
kulproduktion, bør medlemsstaten 
fremlægge en plan med passende 
foranstaltninger, eksempelvis på områder 
som energieffektivitet, vedvarende energi 
eller CO2-opsamling og -lagring.

udgår

Or.fr

Begrundelse

Formålet med forslaget til forordning er at støtte lukningen af urentable kulminer. Indføjelsen 
af miljøhensyn er i modstrid med denne logik, eftersom de berørte miner indstiller deres 
aktiviteter inden for kort tid.

Ændringsforslag 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at afbøde de negative 
miljøvirkninger af statsstøtte til 
kulproduktion, bør medlemsstaten 
fremlægge en plan med passende 
foranstaltninger, eksempelvis på områder 
som energieffektivitet, vedvarende energi 
eller CO2-opsamling og -lagring.

(8) For at afbøde de negative 
miljøvirkninger af statsstøtte til 
kulproduktion og import af kul, bør 
medlemsstaten fremlægge en plan med 
passende foranstaltninger, eksempelvis på 
områderne energieffektivitet og
vedvarende energi.

Or.en

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

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) En minimal kulproduktion vil 
sammen med andre foranstaltninger, bl.a. 
til fremme af vedvarende energi, være 
med til at opretholde en kvote af 
primærenergikilder, som vil forbedre
energiforsyningssikkerheden i EU 
betydeligt. Desuden vil en kvote af 
indenlandske primærenergikilder bidrage 
til fremme af miljømålene med henblik på 
en bæredygtig udvikling. Med henblik på 
at afbalancere kontinentets store 
afhængighed af eksterne energikilder bør 
der i forbindelse med støtten til 
indenlandske energikilder i Europa rettes 
opmærksomhed mod supplering af disse 
med ikke-fossile brændsler, eftersom de 
indenlandske energikilder i mange 
medlemsstater udgøres udelukkende af 
kul. 

Or.en

Ændringsforslag 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler, og behovet for 
internalisering af eksterne omkostninger 
bør virksomheder have pligt til at dække 
omkostningerne ved genopretning af kort-
eller langsigtede miljøskader af deres 
aktiviteter.

Or.en
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Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Europa-Kommissionen skal skabe og 
bevare normale konkurrencevilkår og sørge 
for, at de overholdes. Med hensyn til 
specielt elmarkedet må støtten til 
kulindustrien ikke have nogen indflydelse 
på, hvordan elproducenterne vælger at 
forsyne sig med primærenergi. Derfor skal 
kulpriser og -mængder frit aftales af 
kontrahenterne under hensyntagen til 
betingelserne på verdensmarkedet.

(10) Europa-Kommissionen skal skabe og 
bevare normale konkurrencevilkår og sørge 
for, at de overholdes. Med hensyn til 
specielt elmarkedet må støtten til 
kulindustrien ikke have nogen indflydelse 
på, hvordan elproducenterne vælger at 
forsyne sig med primærenergi. Derfor skal 
kulpriser og -mængder frit aftales af 
kontrahenterne under hensyntagen til 
betingelserne på verdensmarkedet. I alle 
tilfælde og med henblik på at hindre 
social og miljømæssig dumping bør EU-
myndighederne sikre, at kul fra 
tredjelande, som handles i EU, udvindes i 
overensstemmelse med sociale og 
miljømæssige standarder, som svarer til 
dem, der kræves i miner i EU.

Or.en

Ændringsforslag 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – litra h a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger": 
foranstaltninger, der tager sigte på at 
støtte berørte arbejdstagere i forbindelse 
med jobsøgning, erhvervsvejledning, 
personligt tilpassede efter- og 
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videreuddannelsesaktiviteter, certificering 
for opnået erfaring, fremme af 
iværksætterkultur eller støtte til opstart af 
egen virksomhed, foranstaltninger, som 
f.eks. jobsøgningstillæg, 
mobilitetsfremmende stipendier eller støtte 
til personer, der deltager i livslang læring 
og uddannelsesaktiviteter samt 
foranstaltninger for at tilskynde ugunstigt 
stillede eller ældre arbejdstagere til at 
forblive på eller vende tilbage til 
arbejdsmarkedet.

Or.de

Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtten dækker kun omkostningerne i 
forbindelse med kul, der anvendes til 
elproduktion, kombineret 
kraftvarmeproduktion, koksproduktion 
samt opvarmning af højovnene i jern- og 
stålindustrien, forudsat at anvendelsen 
finder sted i Unionen.

2. Støtten dækker omkostningerne i 
forbindelse med kul, der anvendes til 
elproduktion, kombineret 
kraftvarmeproduktion, koksproduktion og
opvarmning af højovnene i jern- og 
stålindustrien samt i forbindelse med 
forskning og investering i teknologi med 
henblik på nedbringelse af emissioner fra 
afbrænding af kul, forudsat at anvendelsen 
finder sted i Unionen.

Or.en

Ændringsforslag 34
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) driften af de berørte produktionsanlæg 
indgår i en lukningsplan, som har en frist, 
der senest er den 1. oktober 2014.

a) driften af de berørte produktionsanlæg 
indgår i en lukningsplan, som har en frist, 
der senest er den 1. oktober 2020.

Or.en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at standse støtten inden 2020, da det vil føre til yderligere social 
uro i forbindelse med den aktuelle økonomiske krise.

Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) driften af de berørte produktionsanlæg 
indgår i en lukningsplan, som har en frist, 
der senest er den 1. oktober 2014.

a) driften af de berørte produktionsanlæg 
indgår i en lukningsplan, som har en frist, 
der senest er den 31. december 2020.

Or.en

Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de berørte produktionsanlæg skal være 
definitivt lukket i overensstemmelse med 
lukningsplanen.

b) de berørte produktionsanlæg skal være 
definitivt lukkede i overensstemmelse med 
lukningsplanen, såfremt de ikke er blevet 
konkurrencedygtige, og for så vidt deres 
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fortsatte drift ikke er nødvendig for at 
dække EU's energibehov.

Or.en

Ændringsforslag 37
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det berørte produktionsanlæg skal have 
været i drift den 31. december 2009.

e) det berørte produktionsanlæg skal have 
været i drift den 31. december 2008.

Or.en

Ændringsforslag 38
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den samlede lukningsstøtte, det ydes af 
en medlemsstat til en bestemt virksomhed, 
skal være degressiv, og nedsættelserne 
mellem de på hinanden følgende 
femtenmånedersperioder skal mindst 
udgøre 33 % af den støtte, der blev ydet til 
lukningsplanen i den første 
femtenmånedersperiode.

f) den samlede lukningsstøtte, det ydes af 
en medlemsstat til en bestemt virksomhed, 
skal være degressiv, og nedsættelserne 
mellem de på hinanden følgende 
femtenmånedersperioder skal mindst 
udgøre 16 % af den støtte, der blev ydet til 
lukningsplanen i den første 
femtenmånedersperiode.

Or.en

Ændringsforslag 39
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den samlede lukningsstøtte, det ydes af 
en medlemsstat til en bestemt virksomhed, 
skal være degressiv, og nedsættelserne 
mellem de på hinanden følgende 
femtenmånedersperioder skal mindst 
udgøre 33 % af den støtte, der blev ydet til 
lukningsplanen i den første 
femtenmånedersperiode.

f) den samlede lukningsstøtte, det ydes af 
en medlemsstat til en bestemt virksomhed, 
skal være degressiv, og nedsættelserne 
mellem de på hinanden følgende 
femtenmånedersperioder skal mindst 
udgøre 25 % af den støtte, der blev ydet til 
lukningsplanen i den første 
femtenmånedersperiode.

Or.en

Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den samlede lukningsstøtte, det ydes af 
en medlemsstat til en bestemt virksomhed, 
skal være degressiv, og nedsættelserne 
mellem de på hinanden følgende 
femtenmånedersperioder skal mindst 
udgøre 33 % af den støtte, der blev ydet til 
lukningsplanen i den første 
femtenmånedersperiode.

f) den samlede lukningsstøtte, der ydes af 
en medlemsstat til en bestemt virksomhed 
skal være degressiv, dog finder 
nedsættelsen af støtten ikke anvendelse på 
miner, der er blevet konkurrencedygtige i 
løbet af denne periode, og hvortil der 
kræves offentlige investeringer, som 
udelukkende tager sigte på reduktion af 
forureningen fra afbrænding af kul.

Or.en

Ændringsforslag 41
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den samlede lukningsstøtte, der ydes til 
en medlemsstats kulindustri, må ikke i 

g) den samlede lukningsstøtte, der ydes til 
en medlemsstats kulindustri, må ikke i 
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noget år efter 2010 overstige det 
støttebeløb, som er ydet af den pågældende 
medlemsstat i 2010, og som er godkendt af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 
1407/2002.

noget år efter 2011 overstige det 
støttebeløb, som er ydet af den pågældende 
medlemsstat i 2010, og som er godkendt af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 
1407/2002.

Or.en

Ændringsforslag 42
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra h 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Medlemsstaten fremlægger en plan 
med det formål at afbøde de negative 
miljøvirkninger af anvendelsen af kul, på 
områder som energieffektivitet, 
vedvarende energi eller CO2-opsamling 
og -lagring. At en sådan plan indeholder 
foranstaltninger, som udgør statsstøtte i 
henhold til artikel 107, stk. 1, fritager på 
ingen måde medlemsstaterne for deres 
anmeldelsesforpligtelser og status quo-
forpligtelser vedrørende de pågældende 
foranstaltninger, jf. artikel 108, stk. 3, i 
TEUF, og berører heller ikke kravet om, 
at foranstaltningerne skal være forenelige 
med det indre marked.

udgår

Or.en

Ændringsforslag 43
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra h 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Medlemsstaten fremlægger en plan 
med det formål at afbøde de negative 
miljøvirkninger af anvendelsen af kul, på 

udgår
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områder som energieffektivitet, 
vedvarende energi eller CO2-opsamling 
og -lagring. At en sådan plan indeholder 
foranstaltninger, som udgør statsstøtte i 
henhold til artikel 107, stk. 1, fritager på 
ingen måde medlemsstaterne for deres 
anmeldelsesforpligtelser og status quo-
forpligtelser vedrørende de pågældende 
foranstaltninger, jf. artikel 108, stk. 3, i
TEUF, og berører heller ikke kravet om, 
at foranstaltningerne skal være forenelige 
med det indre marked.

Or.fr

Begrundelse

Formålet med forslaget til forordning er at støtte lukningen af urentable kulminer. Indføjelsen 
af miljøhensyn er i modstrid med denne logik, eftersom de berørte miner indstiller deres 
aktiviteter inden for kort tid.

Ændringsforslag 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra h 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Medlemsstaten fremlægger en plan med 
det formål at afbøde de negative 
miljøvirkninger af anvendelsen af kul, på 
områder som energieffektivitet,
vedvarende energi eller CO2-opsamling og 
-lagring. At en sådan plan indeholder 
foranstaltninger, som udgør statsstøtte i 
henhold til artikel 107, stk. 1, fritager på 
ingen måde medlemsstaterne for deres 
anmeldelsesforpligtelser og status quo-
forpligtelser vedrørende de pågældende 
foranstaltninger, jf. artikel 108, stk. 3, i 
TEUF, og berører heller ikke kravet om, at 
foranstaltningerne skal være forenelige 
med det indre marked.

h) Medlemsstaten fremlægger en plan med 
det formål at afbøde de negative 
miljøvirkninger af anvendelsen af kul, på 
områderne energieffektivitet og
vedvarende energi. At en sådan plan 
indeholder foranstaltninger, som udgør 
statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1, 
fritager på ingen måde medlemsstaterne for 
deres anmeldelsesforpligtelser og status 
quo-forpligtelser vedrørende de 
pågældende foranstaltninger, jf. artikel 
108, stk. 3, i TEUF, og berører heller ikke 
kravet om, at foranstaltningerne skal være 
forenelige med det indre marked.

Or.en
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Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de produktionsanlæg, hvortil der er 
ydet støtte i overensstemmelse med stk. 1, 
ikke er lukket på det tidspunkt, der er 
fastsat i den lukningsplan, som er godkendt 
af Kommissionen, skal den berørte 
medlemsstat tilbagesøge al den støtte, der 
er ydet for hele den periode, der er dækket 
af lukningsplanen.

2. Hvis de produktionsanlæg, hvortil der er 
ydet støtte i overensstemmelse med stk. 1, 
ikke er lukket på det tidspunkt, der er 
fastsat i den lukningsplan, som er godkendt 
af Kommissionen, eller ikke i mellemtiden 
er blevet konkurrencedygtige, eller hvis 
fortsatte drift ikke er nødvendig for 
sikring af den pågældende medlemsstats 
uafhængighed på energiområdet, skal den 
berørte medlemsstat tilbagesøge al den 
støtte, der er ydet for hele den periode, der 
er dækket af lukningsplanen.

Or.en

Ændringsforslag 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Statsstøtte, der ydes til virksomheder, 
som udøver eller har udøvet en 
kulproduktionsrelateret aktivitet, til 
dækning af omkostninger, som skyldes 
lukning af kulproduktionsanlæg, og som 
ikke berører den løbende produktion, kan 
betragtes som forenelig med det indre 
marked, hvis det udbetalte beløb ikke 
overstiger sådanne omkostninger. En sådan 
støtte kan dække:

1. Statsstøtte, der ydes til virksomheder, 
som udøver eller har udøvet en 
kulproduktionsrelateret aktivitet, til 
dækning af omkostninger, som skyldes 
lukning af kulproduktionsanlæg, eller 
omkostninger i forbindelse med 
afbødning af de sociale konsekvenser af 
en sådan lukning gennem aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, og som 
ikke berører den løbende produktion, kan 
betragtes som forenelig med det indre 
marked, hvis det udbetalte beløb ikke 
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overstiger sådanne omkostninger. En sådan 
støtte kan dække:

Or.en

Ændringsforslag 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) omkostninger til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger og 
socialplaner

Or.de

Ændringsforslag 48
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Midler fra Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (EGF) skal 
ikke medtages i det maksimale støttebeløb, 
der er fastsat i denne forordning, og kan 
betragtes som et supplement hertil.

Or.en

Begrundelse

Medlemsstater bør ikke udelukkes fra at anvende midler fra EGF, hvis de yder statsstøtte til 
lukning af en mine. De sociale og økonomiske følger af en minelukning berører langt flere 
områder end selve minen.
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Ændringsforslag 49
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – litra l a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) udgifter til sikring af det lukkede 
produktionsområde.

Or.en


